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 الهدف -أوال

لمتصله الجيدة االمبادئ العاّمة والممارسات  سسات الماليةؤمهذه اإلرشادات إلى إعطاء ال تهدف -1

 . بالعالقات المصرفية بالمراسلة 

غسل  ةالخاصة بمكافحاألنظمة الصارمة ب لاللتزامعالميّة  بنوك التي تعرضت لها للضغوطنتيجة  -2

 أو إنهاءالمخاطر" تجنب في " ض المؤسسات إلى التفكيربع ت، اضطراإلرهابوتمويل  األموال

الصرفية  الخدمات فيما يتعلق بتقديمخاصة التعرض للمخاطر بدال من إدارتها، و عالقة العمل لتجنب

ورة فاعلة التعامل بصمن صغيرة الحجم  ةالمجيب بنوك. وكانت النتيجة حرمان العديد من البالمراسلة

على وقف  ةعالميّ  بنوكحاالت أقدمت فيها تم تسجيل . المراسلةالتي لطالما قدّمت خدمات  بنوكمع ال

ٍة وإنّما أيضاً دواعٍ تجاريّ يس فقط لفي االقتصادات الناشئة ل خاصة ةالمجيب بنوكالعديد من البعالقتها 

مكافحة الجريمة الحاليّة المتصلة ب المعاييرتستطيع دوماً استيفاء  األصغر حجماً ال بنوكلكون هذه ال

 الماليّة. 

هر شوفي  2015عام منذ منتصف  بنوكهذه المشكلة مع ال فاتف( مجموعة العمل المالي ) ناقشت  -3

ص تخ اإلرهابتمويل و  األموالمكافحة غسل معايير ل  وضعلى توصلت المجموعة إ 2016أكتوبر 

 وتجدراالشاره في هذا الشأن ألى ما يلي : بالعمالءلعناية الواجبة ا إجراءات

  سة المؤسمن  اإلرهابتمويل و األموالمكافحة غسل ل مجموعة العمل الماليتوصيات  تفرضال

 المالية مؤسساتإجراء العناية الواجبة المشددة على كّل عميٍل فرٍد من عمالء ال المالية المراسلة

ال يشمل لك ذعرف عميلك إالّ أّن أيتعيّن تطبيق مبادئ  بمعني آخر على الرغم من أنهو. المجيبة 

 عميل عميلك. عرفأمبدأ 

 بين باختالف العالقة  اإلرهابوتمويل  األموالعن غسل  هالناشئ مخاطرجة التختلف در

بير العناية يجب أن تكون تداعليه بناء و ،المالية المجيبة المؤسسةالمؤسسة المالية المراسلة و

 . التي تم تحديدهاالواجبة متناسقةً مع درجة المخاطر 

ت السياسات واإلجراءا وتطبيق مسؤولة عن وجود سسات الماليةمؤالاألحوال، تبقى  جميعوفي  -4

ة غسل مكافحالخاصة ب والتعليمات قوانينالجميع ب لتزامالضوابط المناسبة لضمان االواألنظمة و

تساقا ا سسات الماليةمؤفي دولة قطر. وسوف تجد ال الساريةذات الصلة  اإلرهاب تمويلو األموال

 المنهجو عمالءللعناية الواجبة بال ةال سيّما تلك المتصلباقي االرشادات في هذه اإلرشادات إلى جانب 

 على المخاطر. القائم 

  الخدمات المصرفية بالمراسلة نبذة عن -ثانيا

لمراسل( يّة من خالل بنك )هو البنك ابنكتوفير الخدمات ال بالخدمات المصرفية بالمراسلة يقصد -1

عمال وتقديم بإجراء األ مجيبةالتسمح خدمات البنك المراسل للبنوك و(. مجيباللبنٍك آخر )هو البنك 

مة الدفع نتيجة غياب الوجود الدولي والوصول المباشر إلى أنظ الخدمات التي ما كانت لتوفِّّرها

ً  وتلعب الخدمات المصرفية بالمراسلة دوراً  عبر الحدود  .لدولية االتجارة  حركة في تسهيل رئيسيا

ب إيداع لذي يمنح حساعلى بنٍك واحد )هو المراسل( ا الخدمات المصرفية بالمراسلةتقوم ترتيبات  -2

طلب فروعه. ويتل( ومجيبالالمراسل آخر )هو  بنكل وغيرها من الخدمات خصوم أو أي حساب 

داع من أجل تسوية المعامالت عن طريق حسابات اإلي البنوكالترتيب تبادل الرسائل بين  ذلك

صرف العمليات تجاريّة و و معامالتيُمكن أن تكون هذه الرسائل على صلٍة بمدفوعات و والسحب

  (. 2األجنبي أو معامالت باألوراق الماليّة )مراجعة الملحق رقم 
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بر العالم. عالحسابات من   عديدللمراسلة  بنوكلحجم عادةً كأنّها الدوليّة كبيرة ا البنوكتتصّرف  -3

مثالً الحسابات ) النقديّة األموالمن الخدمات بما في ذلك إدارة على عدٍد كبيٍر  مجيبةالالبنوك  تحصل

 الدفع لحامله الشيكات وحساب لألموال وتسويةالدوليّة  البرقيّة( والتحويالت بفائدة بعمالت متعددة

 . وخدمات الصرف األجنبي

 :(1أشكاٍل أساسيٍّة ثالثة )الرسم ب المصرفية بالمراسلةخدمات ال يتم تقديم -4

  مع بنك  قٍ اتفافي  مجيببنٍك  دخوليتمثل الشكل التقليدي للخدمات المصرفية بالمراسلة في

 إلجراء عمليّات دفع بالنيابة عنه وعن عمالئه المباشرين. خرآ مراسل

  بنك العمالء الوسطاء لدى ال المتداخلة استخدامالمصرفية بالمراسلة خدمات البيُقصد

بما يسمح ة( يّة والماليّ بنك المؤسسات الالمراسل )مثالً عبر البنك يّة بنكلعالقة الل مجيبال

 .ملخدمة عمالئه عالقتهم باستخداملهؤالء العمالء 

 ة هذه المتداخلة ولكن في حال ةالمراسلب المصرفيةخدمات الحسابات الدفع لحامله أشبه ب

نجاز دخول الحساب المراسل مباشرةً إلبللعمالء الوسطاء  المجيبالحسابات، يسمح البنك 

 األعمال. 

 

 : أمثلة عن معاملة الدفع بواسطة البنك المراسل1الرسم 

 خدمات البنك المراسل المتداخلة خدمات البنك المراسل التقليديّة

 
 

ا في ذلك حلول الدفع التي تقوم بها مؤسسات ماليّة أخرى بم المصرفيه بالمراسلةالعالقات تدعم  -5

لمدفوعات اترتيب في العالقات المصرفية بالمراسلة  كما تستخدمالتحويالت النقديّة. خدمات  قدميم

ت تقوم هذه المؤسسا حيث صغيرة الحجم وسيطة الصغيرة التي قامت بتجميعها مؤسسات ماليّة

مع  أو العالقات ةلالعالقات المصرفية بالمراسبتجميع مبالغ صغيرة من التحويالت وتستخدم 

سات سئهم من المؤالغ التي تّم تجميعها إلى حساب نظرامن أجل إرسال المب المؤسسات المجيبة

 فيدين.المست ىبالتالي بإعادة توزيع التحويالت الماليّة عل ونالذين يقوم المالية

عن  وهي تختلفمستمرة متكررة وبأنها  ات المصرفية بالمراسلة مع البنك المراسلتتسم العالق -6

يُمكن أن و رىهذه اإلرشادات تتطّرق إلى العالقات بالبنوك األخوالمعامالت التي تتّم مّرة واحدة. 

 SWIFT SWIFT Relationshipإدارة العالقة بواسطة شبكة  تنطبق هذه المبادئ على

Management Application (RMA)  .بصورة جزئيّة أو كاملة 
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عالقة عمل مباشرة  مجيبةالال تقيم البنوك المراسلة التي تنفّذ أو تُسيّر معامالت لعمالء البنوك عادةً  -7

 ختلفة عنم دولةمع العمالء وهم من األفراد أو المؤسسات أو شركات الخدمات الماليّة القائمة في 

 ةنوك المراسلالب وتقوم. مجيبةالبنك المراسل. وعليه، يكون عمالء البنك المراسل بمثابة بنوك  دولة

 .  لمجيبةاالبنوك  عمالءوليس على  مجيبهالتدابير العناية الواجبة المناسبة على البنوك بتطبيق 

امالت أو المعبالنظر إلى هيكليّة هذه العالقة والمعلومات المحدودة المتاحة في ما يخّص طبيعة  -8

 . اإلرهابتمويل و  األموالنوك المراسلة لمخاطر غسل أن تتعّرض الب يمكنالغاية منها، 

 

 في البنوك المراسلة اإلرهابتمويل و األموالحديد مخاطر غسل ت -ثالثا

 -:مجيبالالعناية الواجبة بشأن البنك  -1

 مؤسسةال اتطبقهالتي يجب إخضاع عمالء جميع البنوك المراسلة لتدابير العناية الواجبة المناسبة 

وطبيعة ه بالمخاطر المرتبطة بالنظر إلى  باإلرتياح للتعامل مع عميٍل محددٍ بحيث تشعر  المالية

مل الخاصة العبيئة  تأخذ بعين االعتبارأن مالية . وقد يكون من المناسب لمؤسسة عالقة العمل معه

موال وتمويل بعميلها ومدى كفاية القوانين والتعليمات والمعايير الدولية المطبقة لمكافحة غسل األ

مات لمعلواعلى تعتمد أن مالية ، يُمكن لمؤسسة الحالة . وفي هذه اإلرهاب دون االكتفاء فقط بذلك

جهات ) وضع ثقةراف ثالثة مالعميل أو من أطوالتي تّم الحصول عليها إّما من  عامةالمتاحة لل

 العناية الواجبة. تدابيرلتطبيقا ، محالت صرافة، الخ( رقابية

 مخاطرم التقيي عندة النظر فيها طر التي يتعيّن على البنوك المراسلاخمويجب أن تتضمن مؤشرات ال

 : مايلي

 :من خالل التعرف على ما يلي المخاطر الكامنة في طبيعة الخدمات المتاحةمعرفة  -أ

 قديم قد تشمل المؤشرات على انخفاض المخاطر ت) مجيبالللبنك  المقدمةمن الخدمات  الهدف

في  التداول وأ، تجارة العقارات في  المجيبة المؤسسة عمل بسبباألجنبي   خدمات الصرف

في  بورصات معتمدة ورسمية أو إجراء مدفوعات داخل ذات المجموعةاألوراق الماليّة في 

 (؛نفس الدولة

  لمراسل البنك االعمل مع من خالل عالقة لعمالئها  هاخدماتل مجيبةالكيفيّة تقديم المؤسسة

 : ذلك تضمنتقديم هذه الخدمات، وي عن ةطر الناشئاخموتقييم طبيعة ودرجة ال

 جيبةالمؤسسة الماليّة الخاّصة بالمؤسسة حسابات مراسلة ال يكون لعمالء الم فتح -

وصول مباشر لها وإنّما التعامل عوضاً عن ذلك بصورة غير مباشرة من خالل 

 ؛ المجيبة ة سالحساب عن طريق إرشادات الدفع الممنوحة للمؤس

 ؛ 1ية المباشرة(بنك)الخدمات ال متداخلةإقامة عالقات   -

ائمة حسابات الدفع لحاملها بشرط أن تُحدد المؤسسة المراسلة المخاطر الق إنشاء -

 حجممع  يتناسبالنشاط بقدر  لمراقبة مشددةفي العالقة وأن تطبّق ضوابط 

 .المخاطر

 

                                                 
لى توظيف العالقة إتعني خدمات البنك المراسل المتداخلة لجوء عدٍد من البنوك المجيبة من خالل عالقتها بالبنك المراسل المباشرة  1

   بالبنك المجيب إلجراء العمليّات والوصول إلى سائر الخدمات الماليّة.
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 : من خالل التعرف على المجيبخصائص البنك معرفة  -ب

 األسواق  يفبما في ذلك  المجيبالتجاريّة األساسيّة التي يقوم بها البنك  المنتجات و الخدمات

من  لعمالء الذين يمثلون درجة عاليةمع إيالء عناية خاصتتتتتتة لالعمالء  ونوعالمستتتتتتتهدفة 

ات المخاطر مثل األشتخا  الستياستيون ممثلو المخاطر ومقدمي الخدمات المالية والمنظم

 ؛غير الهادفة للربح

  مدى لى ( واإلطالع عينالحقيقي ينملكيّته )بما في ذلك المستتتتتتتفيدهيكل و المجيبإدارة البنك

ون )مثالً األشتتخا  الستتياستتيّ  اإلرهابتمويل و األموالبغستتل  تتعلقوجود مخاطر محددة 

 ممثلو المخاطر(؛

  استعراض ويتضمن ذلك بشكل عملي. األموالمكافحة غسل الخاصة ب المجيبضوابط البنك 

 المجيب البنكمة والضتتتتتتوابط والستتتتتتياستتتتتتات واإلجراءات المتبعة من جانب ظاألن وتقييم

لتي ا، بما في ذلك وصتتتتف تدابير العناية الواجبة اإلرهابتمويل و األمواللمكافحة غستتتتل 

 بشأن الحصول على معلوماتٍ  فيعلى العمالء وقدرة البنك المراسل  المجيبيطبّقها البنك 

 معاملة محددة؛

  ّية بما في ذلك ّية أو إدارّية أو مدن و أنشتتتتتتر أي عقوبات صتتتتتتتدور تدابير أو عقوبات جزائ

ها حدّتو وتوقيتها المجيببحق البنك  جهة رقابيةأي محكمة أو  من مخالفات بشتتتتتتكل علني

 المحددة.   نقاط الضعفمع  المجيبوطريقة تعامل البنك 

 سيّما:ال  المجيبالبيئة التي يعمل فيها البنك معرفة  -ج

 فرعاً(؛ المجيباألّم في حال كان  مؤسسه)وال المجيبالبنك  اي يقع فيهتال الدولة 

 اع فيهيُمكن أن تق التي للدول باالضتتتتتافةالفروع والشتتتتتركات التابعة  اضتتتتتمنهي تقع تال الدولة 

 ؛ المصرفية بالمراسلةعالقة لاألطراف الثالثة المستخدمة ل

 ال ستتتتتتيّما  بالمجيفي بلد والرقابية شتتتتتترافّية ّية اإلبنكال ألنظمة واإلجراءاتنوعّية وفعالّية ا(

أو  ئيسيالمركز الر في و( اإلرهابتمويل و األموالبمكافحة غسل  المتصلة والتعليماتالقوانين 

 فرعاً.  اذا كان البنك المجيب المؤسسة األم

دم المستتتخ علىالمراستتل ستتياستتات وإجراءات وعمليّات تستتمح بالتعّرف البنك كون لدى ييجب أن  -د

اجبة المشتتددة القدر الكافي من العناية الو طبقتة المجيبالنهائي للحستتاب والتأّكد من أّن المؤستتستتة 

 ، وأنّهاةعلى الحستتتاب في المؤستتتستتتة المراستتتل لديهم حق الوصتتتول المباشتتتر نعلى العمالء الذي

قادرة  وأنها ومراقبتهاوضتتتعت التدابير الرقابية المناستتتبة لتحديد المعامالت التي يقوم بها العمالء 

ناءً  ية الواجبة المشتتتتتتتددة ب ية حول العنا كاف ّية ال بالمعلومات الفرد على طلب  على تزويد األفراد 

ة ؤستتستتات الماليّ فاتف من المال. وال تستتتوجب توصتتيات في الوقت المناستتب المؤستتستتة المراستتلة

 ة.المجيبممارسة العناية الوجبة المشددة على كّل عميل من عمالء المؤسسات  ةالمراسل

ن أة المجيبتقييم المخاطر التي تتعّرض لها المؤستتستتات  عنديجب على المؤستتستتات المراستتلة   -هـتتتتتتت

أن  يجبو ذات الصتتتتلة المخاطرجميع عوامل  قويا و يأخذ في اعتبارهيكون التقييم  تحر  على أن 

ناسبة على كّلٍ يُبيّن التقييم فهم المؤسسة المراسلة لمستويات المخاطر المختلفة ولتطبيق الضوابط الم

إلضافيّة التي يجوز للمؤسسة المراسلة تطبيق التدابير ا و منها ولضمان اإلدارة الفاعلة لهذه المخاطر

 هاتذلك التدابير التي طبّق بما في المخاطرتختلف باختالف الحاالت وبحستتتتتتتب درجة أو مستتتتتتتوى 

 . اإلرهابتمويل و األموالمن حجم مخاطر غسل  الحدة في سبيل المجيبالمؤسسة 
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 العناية الواجبة المشددة  -2

بإجراءات  بالمراسلة مرتفعة المخاطر بطبيعتها وهو ما يستوجب عدم االكتفاء إن العالقات المصرفية

وم عمليّة العناية . ويجب أن تقتطبيقها على الحسابات االخرىوتدابير العناية الواجبة األساسية التي يتم 

 األعلى والضوابط ذات الصلة.  المخاطراعتبارات  وفقالواجبة المشددة 

  األشخا  السياسيين ممثلي المخاطر 

 مخاطر، يتعيّن على البنك المراسل أنللشخص سياسي ممثل  وجود تعامل يخصفي حال اتضح 

ً كامالً للشخص ودوره وجدوى اضطالعه بهذا  المجيبلبنك يحر  على أن يكون لدى ا فهما

 عالقةسبة إلى يُمكن أن يُمثِّّله بالنوالخطر الذي  ةالمجيبالمؤسسة الدور وقدرته على التأثير في 

 . العمل

  ة المتداخلةالمراسلعالقات 

مصرفية وغيرها من المؤسسات غير الة المجيبيُقصد بالمراسل المتداخل استخدام عدد من البنوك 

 المجيبلبنك من خالل العالقة المباشرة مع ا ةالمراسلب المصرفيةعالقة للكمقدمي الخدمات المالية 

 عمليّات وضمان الوصول إلى الخدمات الماليّة.إلجراء 

ل العالقات  ً ال يتجزأ  المصرفية بالمراسلة المتداخلةتُشّكِّ  المصرفية العالقاتمن جزءاً مشروعا

الحجم في داخل  المحليّة صغيرة البنوك الكبيرة تساعد البنوكن أ فهذا يعنيالمراسلة. أّما التداخل ب

القة للحصول على اتصال مباشر بالنظام المالي الدولي أو تسهيل المعامالت حيث ال ع الدولة

 . البنوكمباشرة بين 

 عميالً ت وهي ليس باعتبارها أطرافاً ثالثة أجنبيّةمؤسسات ماليّة توفير الوصول إلى  إن من شأن

 عيقيأن فهي ال تخضع إلجراءات التعرف والعناية الواجبة بالتالي والبنك المراسل  من عمالء

 البنوك. وعليه، يجب على اإلرهابتمويل و األموالمخاطر غسل من  و يزيدالشفافية قواعد 

لة تداخمكانت حساباتها تتضمن عالقات ة اإلفصاح عّما إذا المجيبالمراسلة أن تطلب من البنوك 

ة عن المجيبيجب أن تُفصح البنوك و. على نحٍو مستمر لمخاطرا وقياسافتتاح الحساب  عند

 . ةمعلوماٍت دقيقة بشأن وجود العالقات المتداخل

مالء ع من هالناشئ اإلرهابتمويل و األموالغسل  مخاطرمراسلة أن تقيّم يتعيّن على البنوك ال

المخاطر.  على المنهج القائمبما يتماشى مع ومتداخلة العمل الة التي تقيم عالقات المجيبالبنوك 

ة والتي ويُمكن أن تختلف درجة الخطورة باختالف طبيعة المؤسسات الماليّة األجنبيّة المتداخل

ألسواق والخدمات واة بما في ذلك الحجم والموقع الجغرافي والمنتجات المجيبتتعامل مع البنوك 

 .المجيبافية التي يوفِّّرها البنك فودرجة الش والعمالء

هم البنوك المرتبطة بعالقة متداخلة، يجب أن تف اإلرهابتمويل و األموالوبهدف تقييم مخاطر غسل 

 لتالية ومنها:، يُمكنها أن  تنظر في العوامل االهدف امن العالقة المتداخلة. ولهذ الهدفالمراسلة 

  معها؛ المجيبعدد ونوع المؤسسات الماليّة التي يتعامل البنك 

  ا البنكيهيقع ف التي الدولة نفسهااحتمال وجود البنوك في ظّل العالقة المتداخلة في 

 أو في بلٍد آخر؛ المجيب
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 مد عتتالبنك المتداخل  يخدمهاالبنك المتداخل أو المناطق التي ت دولة إذا كان

ت بحسب المعلوما اإلرهابتمويل و األمواللمكافحة غسل وكافية اسات مناسبة سي

 العامة المتاحة؛

  ة بالملكيّة )خدمات خاصّ  ةللبنوك المتداخل المجيبالبنك أنواع الخدمات التي يُقدّمها

 (؛ الخدمات المصرفية بالمراسلةوحدها أو خدمات للعمالء مثل 

  للبنوك حتسمة )مثالً عالقة طويلة األمد المجيبالعالقة بين البنوك المراسلة ومدّة 

ً جيّداً  تُقيمبأن  ةالمراسل  بطالمرت اإلرهابتمويل و لغسل األموا مخاطرفهما

 (؛ ةالجديد المخاطرالعالقة في مقابل ب

 مكافحة  لتقييم ضوابط المجيببالبنك  ةالعناية الواجبة الخاصّ  تدابيربرنامج  تناسب

يث يجب أن يتم تحد و الخاّصة بالبنوك المتداخلة اإلرهابتمويل و األموالغسل 

 على العناية الواجبة بصورة دوريّة وإعطاؤه للبنك المراسل بناءً تدابير برنامج 

 طلب األخير.

 جمع المعلومات -رابعا

ن ، يجب على البنوك المراسلة تجميع ما يكفي ممجيب بنكٍ قبل الدخول في عالقة عمل مع  -

 اإلرهابتمويل و األموالوتقييم مخاطر غسل  المجيبالبنك المعلومات لفهم طبيعة عمل 

 .هب المحيطة

سل غءته الخاّصة بمكافحة وإجرا المجيبيُمكن الحصول على المعلومات بشأن سياسات البنك  -

معلومات )مثل ال للجمهورمن المعلومات المتاحة أو  المجيبمن البنك  اإلرهابتمويل و األموال

لمراسل أن ا البنك(. ويجب على المجيبأي معلومات إشرافيّة إلزاميّة متصلة بالبنك  الماليّة أو

مستقلّة وأو معلومات ذات موثوقيّة  ومستنداتباستخدام بيانات  المجيبيتحقق من هويّة البنك 

جبة المشددة العناية الواتدابير عن اتخاذ التدابير الالزمة للتحقق من سائر معلومات  باالضافة

 والتحقق من المستفيد الحقيقي.  المجيبالخاّصة بالبنك 

 المجيبم بتجميع المعلومات الخاّصة بالبنك وقحساب، يجوز للبنوك المراسلة أن تعند فتح ال -

 بالبنوكثالث والتي تتضمن معلومات ذات صلة بطرف حديثها باستخدام بيانات خاّصة وبالتالي ت

حول الفعاليّة  نتائجعميلك أن توفّر  اعرف لقواعد. ويُمكن 2)والتي تعرف بـ"اعرف عميلك"(

 ة بحيث تتمّكن األخيرة من توفير المعلومات(.المجيبالمراسلة و البنوكلكّل من 

تضّمن يعاّمة. وقد المصادر التنظر البنوك المراسلة في احتمال تجميع المعلومات من يجب أن  -

، لمقارنة )مثالً السجالّت العاّمة( المجيبذلك الموقع االلكتروني لهيئة اإلشراف على البنك 

خّص يالتراخيص أو في ما  إصدارعمليّة  خاصة عندالبيانات من المعلومات التي حصل عليها 

 . مجيبالوالتي فُرضت على البنك  اإلرهابتمويل و األموالت اإلداريّة لمكافحة غسل وباقالع

، يتعيّن على البنك المراسل النظر في عدمه  من بنٍك مراسلٍ عمل للدى تقييم الدخول في عالقة  -

مثالً من الهيئات الدوليّة أو غيرها.  المجيبالبنك  اي يعمل فيهتال الدولةبالمعلومات ذات الصلة 

على البنوك المراسلة أن تأخذ بعين  ، يجبالدولفي عدٍد من  ضعفنقاط  وفي حالة وجود

                                                 
ا في ظّل المحافظة البيانات بين البنوك والعمالء وتبادله تخضع قواعد اعرف عميلك إلدارة طرٍف ثالث بهدف وضع نمط لعمليّة تجميع 2

 .على ضوابط الخصوصيّة المناسبة
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ضوابط مكافحة غسل تعزيز التي تطبق بغرض التصحيحيّة الضروريّة  االجراءاتاالعتبار 

الجهود التي تبذلها السلطات المحليّة  الي باالضافةفي الدولة المعنية  اإلرهابتمويل و األموال

من مخاطر غسل  والحدعلماً بكيفيّة تعزيز الضوابط الخاّصة بها  ةالمجيبمن أجل إحاطة البنوك 

المراسل ينظر  البنكإذا كان  بغرض تحديد ما. ويجب أن يكون ذلك اإلرهابتمويل و األموال

 . إنهاء العالقةأو قيٍد إضافي بدالً من  لقواعد مراقبة البنك المجيبفي احتمال أن يخضع 

أوجه  يمكن أن تستفيد البنوك المراسلة من التواصل مع البنوك المجيبة حول معالجتها لبعض -

بية ) مثل تطبيق السياسات واإلجراءات التي تتجاوز المتطلبات التشريعية والرقا القصور

 المحلية لاللتزام بالمعايير الدولية.

لى عتعيّن ي، القة عمل مصرفية بالمراسلة تمثل درجة عالية من المخاطرفي حالة اكتشاف ع -

، الالمث على سبيلفقة. التتماشى مع المخاطر الناشئة عن الع أشدتطبيق تدابير  البنك المراسل

 ةمجيبالسسة ( مع إدارة المؤمباشرو لقاء أ بالفيديو)اتصال  يمكن استخدامفي بعض الظروف، 

 .بالمؤسسة المجيبة األموالاإلبالغ عن غسل  و مسئول

تعين يعلى الرغم من عدم وجود ما يلزم المؤسسات المراسلة بالتعرف على عميل عميلها فإنه  -

حصول عليها أن تكون قادرة على مراجعة المعلومات الخاصة بالعناية الواجبة بعمالئها وال

 إلرهاب.المكافحة غسل األموال وتمويل  عليها عند الطلب وأن البنك المجيب لديه ضوابط كافية

لواجبة اويتعين على البنوك عند فتح حساب مراسلة مصرفية أن تقوم بإجراءات تدابير العناية  -

ير مكافحة تطبيق تدابالمسؤوليّة النهائيّة ل تبقي بنفسها وعدم االعتماد على أطراف ثالثة حيث

 ة.بيد المؤسسة المراسل اإلرهابتمويل و األموالغسل 

دارة عند وفي النهاية يمكن للمؤسسة المراسلة الحصول على موافقة اإلدارة العليا أو مجلس اإل -

 قبل البدء في عالقة العمل.الحاجة 

 إدارة المخاطر  -خامسا

  المستمرةالعناية الواجبة  -1

بما في  بالمجيعلى العالقة بالبنك  المستمرةيجب أن تمارس المؤسسات المراسلة العناية الواجبة 

ة. وهذا بالمجيدوريّة للمعلومات الخاّصة بالعناية الواجبة المشددة بالمؤسسة المراجعات الذلك 

ه وحين تكشف هذ. العمل  عالقة درجة مخاطرمع  ومتناسقة محدثةيضمن أّن المعلومات تبقى 

لة أن ة، يجب على المؤسسة المراسالمجيبالتغييرات في المخاطر الخاّصة بالمؤسسة  المراجعات

 ةيبالمج تقييم المخاطر لدى المؤسسةتعيد النظر في يتوجَّب عليها أن  كان تنظر في ما إذا

فترتبط تتظمة المن المراجعاتإجراء  دورية. أّما هذا التعديلوالمعلومات اإلضافيّة الضروريّة لدعم 

 ة. المجيبالمؤسسة ب  المحيطةبدرجة المخاطر 

 الرقابة المستمّرة على العمليّات  -2

 اإلرهابتمويل و األموالغسل  مخاطرمن  الحد المجيبالبنك حسابات  متابعة يمكن من خالل

المراسل،  يّة التي يقوم بها البنكبنكال االنشطةسب طبيعة حناتج عن أعمال البنك المراسل. وبال

معايير التي المناسبةً. ومن التلقائيّة  األموالعمليّات مكافحة غسل  متابعة أنظمةيُمكن أن تكون 

 :للمؤسسة المالية  تضّمنتستخدم يمكن ان 
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 جم؛التغييرات المفاجئة و/أو المهمة في نشاط العمليّات بحسب القيمة أو الح مراقبة 

 بين لك ذبين الحسابات والعمالء )بما في  و اكتشاف العالقات – المعقدةالعالقات  مراقبة

ين التحويالت ب و طالبي( ورصد المستفيد المشترك الغير ظاهروالعميل  المجيبالبنك 

 على عالقٍة واضحٍة بينهم؛ يبدونالذين ال  العمالءو الحسابات

 الدول  منأو  الزيادة المهّمة في النشاطات أو الدرجات المرتفعة نسبياً من النشاط مع مراقبة

 ؛ العالية المخاطرذات أو الكيانات 

 يذتنفمثل محتملة إرهاب تمويل و غسل أموالتضّمن عمليّات تقد  تيال طةاالنش اكتشاف 

مبالغ  منضأو العمليّات  تنفيذ المعامالت لالكتشاف أو الحد المالي األدنى ضمن المعامالت

 محددة. 

 وطلبات المعلومات الخاّصة بالمعامالت  المراقبة المستمرة -3

ة ما د عملياسل وجوالبنك المر معخالل تدابير المراقبة المستمرة  منفيها  يتبينفي الحاالت التي 

ً أن  ةيجب على المؤسسة المراسلمثيرة للشك من خالل الفحص والمتابعة ،   تلك العملية تراجع داخليّا

التنبيه وح الوضع ية في سبيل توضالمجيبالعمليّات التي قامت بها المؤسسة عن طلب معلومات وأن ت

 إلى وجود خطر.

 مخاطرة وأن يتضّمن بحسب درجمحددة تم اكتشافها لعمليّة موجهاً أن يكون طلب المعلومات  يمكن

 الحصول من أجلة المجيبمعلومات حول عميل المؤسسة واألطراف المتصلة بها طلب العمليّة 

 ا يلي:. ومن األسئلة ما قد يتضّمن في هذا السياق مةعلى فهٍم مناسٍب لمدى منطقيّة المعامل

  ف العميل ة تُصنِّّ المجيبإذا كانت المؤسسة ة وما المجيبمدّة العالقة بين العميل والمؤسسة

 ؛المرتفعة المخاطر ويذ من

 عمل، حساب عالقة مثالً  ةالمجيبالمؤسسة من حساب )حسابات( العميل لدى  الهدف

 شخصي أو غيره؛

  ؛المستفيدين الحقيقيين أسماءوتفاصيل شركة العميل األّم 

  ؛أموال العميلمصدر 

 خرى أبين تاريخ العمليّات في حساب العميل وبيانات اعرف عميلك وأي معلومات  التناسق

 ؛المجيبمتاحة لدى البنك 

 ؛واألطراف المرتبطة به المعاملة بين العميل  مبررات 

  ؛ واألطراف المرتبطة بهطبيعة العالقة بين العميل 

 ؛إمكانيّة انتماء العميل إلى طرٍف آخر 

  الثة غير الخدمات التي تبادلها العميل مع األطراف الثبالمنتجات وتفاصيل إضافيّة متصلة

 ؛الواردة بصورة مباشرة في تفاصيل تسديد المبالغ بما يسمح بتبريرها

 مغلق / ي مثالً مفتوحبنكوضع حساب العميل ال. 

، فمن المتوقّع ةالمجيب المؤسسةعندما تطلب المؤسسة المراسلة معلومات إضافيّة بشأن عمليّة من 

وفِّّر المستندات والمعلومات على القدر المرجو من توأن  شفافةبطريقة  ةالمجيبالمؤسسة جيب تن أ

 ةالمجيبالمؤسسة المالية  بأنهذه الطلبات فمن شأنه أن يثير المخاوف بالتفاصيل. أّما عدم االلتزام 

اشتباه رير االمؤسسة المراسلة تق رفعيؤدي إلى قد مما  عميلها إدارة مخاطرفهم و على ةغير قادرٍ 
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المؤسسة المالية إعادة تقييم أعمال  نتيجة. يُمكن أن يكون طلب المعلومات لوحدة المعلومات المالية

وفي حالة عدم تمكن المؤسسة  المخاطر عند االقتضاء. حجم الحاجة الي الوقوف على و ةالمجيب

ت المناسب بهدف االستجابة لمتطلبات وشكوك المؤسسة تقديم رد تفصيلي وفي الوقمن المجيبة 

المراسلة أو في حالة وجود نمط متكرر من عدم الرد فيمكن للمؤسسة المراسلة أن تنظر في وضع 

   قيود على طبيعة العالقة المراسلة مع المؤسسة المجيبة أو إنهاؤها. 

 يّة للبنك المراسل بنكالعالقة ال تنظمالشروط التي  -4

ة منذ التي تسمح للمؤسسات المراسلة بأن تُدير مخاطرها بطريقة أكثر فاعليّ  الوسائلمن إن  -

ويجب  .ةة قبل توفير خدمات المراسلالمجيبالدخول في اتفاق خّطي مع المؤسسة  لحظة إنشائها

 :ضمن شروط االتفاقية لتضعهاعلى المؤسسة المراسلة أن تنظر في البنود التالية 

 ناية الواجبة ة لتدابير العالمجيبالعالقة للتأّكد من فاعليّة تطبيق المؤسسة  مراقبة اساليب

 ؛اإلرهابتمويل و األموالوتطبيق ضوابط مكافحة غسل على العمالء 

  ؛مراسلة المصرفيةضمن عالقة ال تقدمالمنتجات والخدمات التي 

  تمويل و األموالمكافحة غسل  متطلباتب االلتزامة في ما يخّص المجيبمسؤوليّات المؤسسة

السماح لطرٍف ثالٍث باستخدام الحساب المراسل وتطبيق الضوابط ومنها  ، اإلرهاب

 ؛الحاالتالداخليّة على هذه 

 فأي قيود محتملة ترغب المؤسسةةحسابات المراسلفي حال استخدام الطرف الثالث ل ، 

معامالت ل )مثالً تحديد أنواع وأحجام اللحساب المراسااستخدام  بشأنالمراسلة في وضعها 

 الخ(؛

 دفع "حسابات الت محددة ال سيّما في حال الشروط المتصلة بطلب المعلومات بشأن معامال

 ؛ ة إلنهاء عالقة العمل أو تقييدها" والحاالت واإلجراءات المناسبلحامله

 ملبعالقة الع وضع المسئوليات والمهام المحددة لكل مؤسسة إلدارة المخاطر المرتبطة 

 التواصل والنقاش المستمر حول المخاطر وسبل إدارتها. 

 

ت العالقااستخدام مدى و الغرض من عالقة العملكونها توثق االتفاقيات الخطيّة ب تتميز -

خطوات ال بطبيعة للجهة الرقابيةوالسماح للمؤسسة المراسلة بأن تبرهن المصرفية بالمراسلة 

  الناتجة من عالقة العمل بالبنك المراسل.المتخذة لفهم المخاطر 

دارة بموافقة اإل مجيبمع بنٍك  بالدخول في عالقة مصرفية بالمراسلةيجب أن يحظى القرار  -

 موالاألطر غسل اخمالعليا المعنيّة لدى البنك المراسل. وعندما تظهر عوامل مهّمة متصلة ب

لعالقة. المراسل مراجعة ا البنك مراسل، يتوّجب على بنكمع  العمل في عالقة اإلرهابتمويل و

في بعة العالقة القرار بمتا التخاذوبعد المراجعة، يجب أن تُرفع المسألة لإلدارة العليا المختصة 

فع تقرير رويجب على البنوك المراسلة أن تنظر في  . مخاطر أو إنهائهاال ظّل تدابير للحدّ من

نتيجة لوجود  في حالة رغبتها في إنهاء عالقة العمل أو تقيدهاية  اشتباه لوحدة المعلومات المال

لتهرب من مخاوف تتعلق بااللتزام بتعليمات وقوانين مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو ا

 العقوبات.

 بنوكأو متابعتها مع  مصرفية بالمراسلةيجب على البنك المراسل أن يرفض الدخول في عالقة  -

مجموعة تابعة لال وجود لها فيه مادياً أو ال تكون  دول أو مناطقمنشأة في  بنوك"وهميّة" )أي 
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المراسلة  بنوكبأالّ تدخل ال مجموعة العمل الماليأوصت و(. تخضع لهيئة رقابية رسميةماليّة 

بنكاً وهمياً. هذا وال  تليس ةالمجيب المؤسسة الماليةفي عالقة مراسلة إذا لم تكن واثقةً من أّن 

أو متابعتها في حال كان معلوماً  مصرفية بالمراسلةعلى البنك المراسل الدخول في عالقة  يجب

   بأن تكون حساباته مستخدمةً من بنوٍك وهميّة. يسمح المجيبأّن البنك 

  المستمرالتواصل -سادسا

اسل والمؤسسات تبنى العالقة مع البنك المراسل، بحكم طبيعتها، على الثقة المتبادلة بين البنك المر -

مؤسسة ال من قبل اإلرهابتمويل و األموالتطبيق ضوابط مكافحة غسل  ة ال سيّما حين يتمالمجيب

 .ةالمجيب

ت المالية متابعة التواصل مع المؤسساحافظ المؤسسات المراسلة على من المهّم أن تُ وبناء عليه ف -

العمل ووتوقعاته  اإلرهابتمويل و األموالفهم سياسة البنك المراسل في مكافحة غسل  المجيبة و

 . اإلرهابتمويل و األموالط عمليّات مكافحة غسل عه عند الحاجة في سبيل تحسين ضوابم

وفهم  ةوالمستحدثالمخاطر الجديدة  متابعةوتُساعد على  المراقبةتدعم هذه االتصاالت مقتضيات  -

حوادث  يُساعد على تعزيز تدابير الحدّ من المخاطر وأي وهذا. على نحو أفضل لمخاطر القائمةا

 أخرى على صلٍة بتبادل المعلومات. 

لمراسلة من امع المؤسسات  مفتوحٍ  على حوارٍ االشرافية والرقابية  الجهاتمن المهم أيضاً أن تبقي  -

لناشئة عن العالقة اإدارة المخاطر  الدائم بمتطلبات هذه الهيئات االشرافية والرقابية في االلتزام أجل 

 مع البنك المراسل األجنبي.

 من المخاطر  لحداألخرى لتدابير ال -سابعا

 االلتزام  ومهامالتدقيق الداخلي  -1

شاطات البنك اإلجراءات المتصلة بنبااللتزام بمهام مراقبة االلتزام والتدقيق  إدارةكل من تضطلع 

 افةكوجمع ة، المجيبالضوابط الداخليّة تدابير التعّرف على البنوك أن تغطي المراسل. ويجب 

 ةمستمرّ ال و المتابعة اإلرهابتمويل و األموالغسل  مخاطروعمليّات تقييم المطلوبة  المعلومات

نها )المتصلة ع واالبالغ العمليات المشبوهة  الكشف عنمهام ب و االلتزامللعالقة مع البنك المراسل 

 أو المواضيع ذات الصلة بالعمليّات(. ةجيبؤسسة المالية المالمب

 التدريب  -2

في  مراسلةالعالقات المصرفية بال استغاللكيفيّة  علىيجب على البنك أن يقوم بتدريب الموّظفين 

يجب و. هذه المعلومات  إجراءات إدارة المخاطر وأن تشمل اإلرهابتمويل و األموالغسل  جرائم

لة والذين يتعاملون أن يتم توجيه هذا التدريب تلقائياً للموظفين المعنيين بالعمليّات مع البنوك المراس

 المخاطر.  يكون التدريب مرتكزاً علىمع عمالء البنك المراسل ويجب أن 
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 بنود االتفاق  -3

العالقة  اءالعالقة مع البنك المراسل فترات اإلشعار بشأن إنه تتضمن الشروط واألحكام التي ترعى

واردة  عاراتالزمنية لالش الفترات، يجب أن تكون المجيبومن منظور البنك  المهنيّة أو الحدّ منها

لبنك لوكجزٍء من خطط الطوارئ للوظائف الحساسة، يجوز  بنكفي خّطة استمراريّة العمل لدى ال

ك ي مراسل لخدمات الدفع حين يكون ذلبنكأن ينظر في احتمال إقامة أكثر من حساب  المجيب

 . األعمالضرورياً لمتابعة 

 عليا الدارة اإل -4

تلفة في لوظائف المخالخاصة باوالمسؤوليّات بالمهام  علميجب على اإلدارة العليا أن تكون على 

حة غسل مكاف مسئول اإلبالغ عنباإلضافة إلى مسئولي االلتزام و، العملياتالبنك )مثالً إدارة 

 .  بالعالقات المصرفية بالمراسلة و المرتبطة( األموال

 سياسات المجموعة  -5

عة ، مجموالتنتمي لذات مناسبة مع كيانات عديدة  مصرفيةعالقة  المجيبإذا كان لدى البنك  -

اطر لمخالمجموعة مع افي الكيانات  تعاملالحر  على أن يكون  الرئيسي المركز توجَّب على

ً متماشي في  الرئيسي المركزويجب على  قييم المخاطر على مستوى المجموعة مع سياسة تا

 المخاطر مرتفعةعمل ال سيّما في حال عالقة  المجيبمع البنك  المتابعةالمجموعة تنسيق عالقة 

 المعلومات. لتبادلمناسبة والحر  على إقامة آليّات 

وعة نفسها للبنك المراسل عالقات عمل مع الكيانات العديدة التي تنتمي إلى المجم تفي حال كان -

مي إلى كيانات تنتأن يأخذ بعين االعتبار أّن هذه ال وجب عليهوإنّما في دول مضيفة عديدة، 

تمويل و األموالوم بتقييم مخاطر غسل يجب على البنك المراسل أن يق في حين ،المجموعة نفسها

 تعامل معها.يلدى كّل مؤسسة  اإلرهاب
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الجيدة الممارسات عن أمثلة  
السيئة الممارسات عن أمثلة  

 المجيبةتقييم المخاطر لدى البنوك            

  المخاطرتقييم ل دورات تدريبية منتظمةإجراء 

مختلف البنوك المراسلة مع مراعاة  اتمثله التي

مخاطر غسل األموال مثل طبيعة الدولة أنواع 

)والنظام المتبّع لمكافحة غسل األموال(؛ هيكل 

الملكيّة/اإلدارة )بما في ذلك التاثير/النفوذ 

اذا كان من  المحتمل للمستفيد الحقيقي النهائي

(؛ األشخا  السياسيين ممثلي المخاطر

؛ شرائح السوق؛  هاحجمو العمليّاتو  المنتجات

نوعيّة األنظمة والضوابط المتبعة لمكافحة غسل 

عن أي  باالضافة المؤسسة المجيبةاألموال لدى 

 المؤسسة المجيبةمعلومات أخرى متاحة بشأن 

  المنتجات للمؤسسة المالية وجود عدد أكبر من

 .مثّل درجة خطورة أعلىي وبما المجيبة

  ات مراجعة عمليّ  الناتجة من تقييم المخاطرنتائج

 .العالقة

 للجمهور المعلومات المتاحة  بعين االعتبار األخذ

من الهيئات الحكوميّة الوطنيّة والمنظّمات غير 

 الحكوميّة وغيرها من المصادر ذات المصداقيّة.

  مخاطر غسل األموال في العالقات إغفال النظر في

 .مع البنوك المراسلة

  عدم وجود سياسات أو إجراءات موثّقة تُحدد طريقة

 .المجيبةالتعامل مع المؤسسات 

  العناية الواجبة من  تطبيق محدود لتدابيراعتماد

المؤسسات المالية دون تقييم مخاطر التعامل مع 

المخاطر في الدول ذات  المجيبة الموجودة 

 .المرتفعة

 عدم إعطاء األولويّة للعمالء والمعامالت ذات 

 .الخطورة المرتفعة

  عدم األخذ بأنواع المعامالت ذات الخطورة

مثل مؤسسات الخدمة الماليّة والبنوك  المرتفعة

 . (Offshoreالخارجية )

  

 البدء في عالقة العمل               

  تحديد المسؤوليّات المتصلة بممارسة العناية

 الواجبة بوضوح وتجميع المستندات ذات الصلة.

  المؤسسة ممارسة العناية الواجبة المشددة في حال

الذي يكون أكثر خطورةً أو حين تتوفّر  المجيبة

 المؤسسة المجيبة.معلومات عامة أقّل بشأن 

  تجميع ما يكفي من المعلومات لفهم التفاصيل

ت الخاّصة بالعميل؛ والملكيّة واإلدارة؛ والمنتجا

ح سوق ؛ وحجم العمليّة وقيمتها؛ وشرائوالخدمات

 بيئة مراقبة باإلضافة إلىالعميل؛ وسمعة العميل؛ 

 مكافحة غسل األموال.

 أسماء كبار المدراء والمالكين والمتحّكمين  فحص

بالبنوك الضامنة من أجل تحديد األشخا  

  كل أو تطبيقها بشالعناية الواجبة عدم تطبيق تدابير

فروع أو غير كافي على المركز الرئيسي للبنك  

ة قائمت المؤسسة المجيبة إذا كان وخاصةالمجموعة 

مخاطر ذات درجة  على انها دولة مصنفةفي 

 .مرتفعة

 بالعميل العناية الواجبة ب الخاصةالمعلومات   جمع

 .من دون تقييم المخاطر

 على استمارة مجموعة  االعتماد المبالغ فيه

 .وولفسبرغ بشأن مكافحة غسل األموال

  عدم متابعة المعلومات التي كانت مطلوبة لدى

 .ممارسة العناية الواجبة المشددة
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السياسيين ذوي المخاطر وتقييم الخطر الذي 

 .يمثّلونه

  بشكل مستقل لضمان جودة والتدقيق التحقق

 العناية الواجبة وأنها متناسبة معمعايير تطبيق 

 .البنك يطالب بهاالتي  المعايير

 في الخارج وسائر  الجهات الرقابيةمع  التعامل

نظام مكافحة غسل األموال بشأن  الجهات المعنية

 .بلد المؤسسة المجيبةفي 

  ًتحديد المخاطر في مناطق عمل محددة )مثال

تحويل القيمة غير الرسميّة مثل الحوالة، 

لتهّرب الضريبي والفساد( من خالل مداوالت وا

 في الخارج.   الجهات الرقابيةمع 

  قضايا  في و مناقشتهم المجيبةزيارة البنوك

مكافحة غسل  األموال وتجميع المعلومات 

 لة بالعناية الواجبة المشددة الضروريّة. صالمت

  تجميع المعلومات بشأن اإلجراءات المتبعة في

والمتصلة بفرض العقوبات  البنوك المجيبة

وتحديد األشخا  السياسيين ذوي المخاطر 

 وإدارتهم.

  قبةلمرا المؤسسة المجيبة فهم العمليّة المتبعة لدى 

 المشبوهة. االنشطةعن  واإلبالغ الحسابات

  المؤسسة طلب التفاصيل بشأن طريقة إدارة

 للعالقات البنكيّة مع المراسل. المجيبة

 مجلس  المنبثقة عنهااللجنة أو  اة العلياعتماد اإلدار

 البنوك المراسلةجديدة مع  عمل لعالقاتاإلدارة 

 ومراجعة العالقات القائمة.  

 

 من أجل المراكز الرئيسية للبنوك على  اداالعتم

وعدم  حساب المراسلة ممارسة العناية الواجبة على

 اتخاذ أي خطوة للتأّكد من إنجاز العمليّة.

  تجميع سياسات مكافحة غسل األموال وعدم بذل أي

 جهود لتقييمها. م

  عدم توفّر أي معلومات بشأن حجم النشاط المتوقّع

 وقيمته

 معلومات المتعارضة بشأن الضامنعدم التنبه إلى ال 

 .أو األفراد ذات الصلة به

 قة عدم مشاركة اإلدارة العليا في الموافقة على العال

 يّة.بالبنك المراسل الجديد أو مراجعة العالقات الحال

  المؤسسة المجيبةمستمّرة لحسابات  متابعةعمليّة           

  مراجعة على ضوء تصنيف ال دوريةتحديد

المخاطر في عالقة محددة والتركيز بصورة 

متكررة على العالقات ذات الخطورة المرتفعة. 

تكوين صورة حديثة عن الغاية من الحساب 

 والنشاط المتوقّع منه. 

 المؤسسات  وفحص تحديث عمليّات اختيار

 تحديدالصلة من أجل  ذويواألفراد  المجيبة

الذين يُقيمون عالقات مع الكيانات أو  األفراد

 ةاستمارات االستطالع الدوري استخدام نماذج  ً  سنويّا

 من دون تدّخل اإلدارة العليا وطلب االستفسارات

 بشأنها.

  عدم األخذ بأي تغيير يطرأ على الموظفين

 المجيبة.األساسيين في البنوك 

  المؤسسة إجراء المراجعة السنويّة للعالقة مع

غسل مخاطر  بعين االعتبارمن دون األخذ  المجيبة

 األموال على النحو المناسب.
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 SWIFT. تحويل المدفوعات بواسطة شبكة 2الملحق  -خ

بما في ذلك بواسطة شبكة  بنوكعلى تبادل الرسائل بين ال العمل المصرفية بالمراسلةعالقة  ترتيبات تشمل

SWIFT  . اال بعمليّات الدفع والتجارة والتبادالت الخارجيّة أو معامالت األوراق الماليّة.  و هي المتعلقة

  .SWIFT هو استخدام نظام شيوعاً للمدفوعات عبر الحدود  ان اكثرها

لترقيم و طرق طرق لوهما يتّضمنان  SWIFTالمدفوعات بواسطة شبكة إلجراء  طريقتان هناكو

 فوعات:للتغطية للمد

  رمز نموذج الرسائل باليقوم على إرسال  فإنهبالنسبة للترقيمMT 103  أو ما يُعادله( من(

عالقة ب مرتبطة وتكون جميعها المتلقّي بواسطة وسيٍط أو أكثر بنكالمرسل إلى ال بنكال

 المعلومات المتّصلة بالدفع وتوجيهات السداد معاً. MT 103وتتضمن رسالة  حسابيّة مباشرة

  حيث  بالسداد عن تلك المتصلة بالدفع بين المعلومات المتصلة لفصتم الفيلتغطية ل بالنسبةأما

من  SWIFTمتضمناً المعلومات حول الدفع مباشرةً بواسطة شبكة  MT 103يُرسل رمز 

في حين أّن إرشادات السداد )االتفاق بتغطية المبالغ المحّولة البنك المرسل إلى البنك المتلقّي 

 ً  مباشرةً. عالقة العمل المصرفيةالوسيطة عبر  بنوكتُرسل بواسطة الف( ضمنيّا

أشخا  سياسيين ممثلي مخاطر أو مدرجين 

 العقوبات ذات الصلة.  قوائمعلى 

 راك اإلدارة العليا وموظفي مكافحة غسل تإش

المؤسسات األموال في مراجعة العالقات مع 

والتفكير في اإلبقاء على العالقة ذات  المجيبة

 الخطورة العالية أو الخروج منها.

 من أجل  سريةاء االستعانة بتقارير عند االقتض

 اتخاذ القرار بشأن مواصلة العالقة أو إنهائها.

  على ضوء  مراجعة مستمرةالقيام بعمليّات

 .التغييرات الماديّة التي طرأت على طبيعة العميل

 ي عدم تقييم المعلومات الجديدة التي يتم تجميعها ف

 .الجاري ألي عالقة بعة والتقييمالمتاخالل عمليّة 

  عدم األخذ بتحذيرات غسل األموال التي وردت منذ

 المراجعة األخيرة.

  لمراقبة المؤسسات  الرئيسيةاالعتماد على البنوك

و من دون فهم طبيعة نشاط الرصد أ المالية المجيبة 

 استنتاجاته.

  ي مسئولعدم اتخاذ التدابير المناسبة عندما ال يعطي

إجابات مرضية على أسئلة  المجيبة  المؤسسة

 منطقيّة متصلة بنشاط الحساب.

  التركيز بدرجة عالية على السمعة أو القضايا

 التجاريّة عند اتخاذ القرار بالخروج من عالقة مع

ل بيئة خصبةً لغسل  المؤسسة المجيبة  مما يُشّكِّ

 األموال. 
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  رسالةبفضل معايير MT 202 COV   الخاّصة بطلب تعليمات تحّسنت الشفافية الجديدة

عامالت من الم تقييمالوسيطة على  بنوكال ساعدمن العمالء والمستفيدين النهائيين مما  السداد

 ومقتضيات فرض العقوبات.  اإلرهابتمويل /األموالمكافحة غسل  متطلباتمنظور 

 

 ي ويستطيع أن يضمنعالقات ثنائيّة مع البنك المتلقّ  األمكون لدى البنك تعملياً عندما ال  الطريقتانتستخدم و

ذات  لرقابيةا المتطلباتوغيره من  اإلرهابتمويل و األموالمكافحة غسل  لمتطلباتالكامل  االلتزام األّول

 ة. ض أن تكون جميع المعلومات الواجب توفيرها بشأن الدفع متوفّرة بصورة دقيقاالصلة على افتر
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