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التجربة الفل�سطينية يف مكافحة غ�سل الأموال

1. املقدمة

ع�صر  جرائم  اأخطر   )Money Laundering( الأم�ال  غ�صل  جرمية  تعترب 

القت�صاد الرقمي، اإنها التحدي احلقيقي اأمام م�ؤ�ص�صات املال والعمال، وهي اأي�صا 

اجلرمية  الأن�صطة  م�اجهة  فعالية  حتقيق  على  القان�نية  الق�اعد  لقدرة  امتحان 

ومكافحة اأمناطها امل�صتجدة.

لتنامي  نتيجة  املا�صيني  العقدين  العامل يف  الأم�ال يف  غ�صل  تزايدت عمليات  وقد 

ال�صالح.  وجتارة  املخدرات  جمال  يف  بالذات  املنظمة  الإجرام  ع�صابات  ن�صاط 

ويف ال�صن�ات القليلة املا�صية اأخذت ق�صية غ�صل الأم�ال واأ�صاليب مكافحتها حتتل 

م�قعًا بارزًا على اأجندة ال�صيا�صة العاملية وذلك جنبًا اإىل جنب مع ق�صايا )الإرهاب 

الدويل( والف�صاد. 

اإن الت�صدي جلرمية غ�صل الأم�ال بات اأمرًا �صروريا حيث ي�صتطيع اأ�صحاب الأم�ال 

بنظاميه  ا�صطراب  اإحداث  وباإمكانهم  معني  لبلد  كامل  اقت�صاد  �صراء  القذرة 

القت�صادي والجتماعي وبث الف�صاد بكافة اأ�صكاله فيه فيهتز مع ذلك كيانه املايل 

وقد يق�د اإىل انعدام الأمن وال�صلم الأهلي يف ذلك البلد.

مكافحة  بعمليات  املتعلقة  واملفاهيم  الأحكام  بني  خلط  هنالك  يك�ن  ما  وغالبًا 

غ�صل الأم�ال النا�صئة عن اجلرائم القت�صادية املختلفة واجله�د الدولية املتعلقة 

اأحداث  بعد  العاملي  ي�صكل ذروة الهتمام  بات  والذي  الدويل(  مبحاربة )الإرهاب 

11�صبتمرب من عام 2001 التي وقعت يف ال�ليات املتحدة الأمريكية. ف�جه التباين 

تك�ن  قد  اأم�ال  هي  )الإرهاب(  مت�ل  التي  الأم�ال  فم�صدر  جلي،  الق�صيتني  بني 

نظيفة ولكن ت�صتخدم بطريقة تخالف الق�انني والأعراف الدولية اأحيانا، يف حني 
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اأن الأم�ال التي يتم غ�صلها من ع�ائد جتارة املخدرات والرقيق وال�صالح والف�صاد 

هي اأم�ال غري نظيفة اأ�صاًل. 

وقد اأ�صبحت عمليات غ�صل الأم�ال ت�صكل عبئًا ثقياًل على الدول واأ�صبح ينظر اإليها 

ومنعها  مالحقتها  يت�جب  التي  والقت�صادية  القان�نية  املحظ�رات  من  اأنها  على 

خ�ص��صًا يف �ص�ء �صع�بة تقدير الكمية احلقيقية لالأم�ال املغ�ص�لة. فعلى الرغم 

من وج�د تن�صيق متزايد بني اأجهزة املكافحة بني دول العامل، اإل اأن تلك الأجهزة ل 

متلك قاعدة بيانات كاملة عن حركة الأم�ال املغ�ص�لة والذي يعتقد اأنها مب�صت�يات 

اجلرمية  هذه  وتكلف  العامل.  لدول  الق�مي  الناجت  من  هامة  ن�صبة  وت�صكل  خيالية 

املنظمة يف ال�قت احلا�صر العديد من الدول مبالغ طائلة، �ص�اء ما ينفق من اأم�ال 

حر�س  وعلى  القت�صادي(  الأمن  املخت�صة)دائرة  الأمنية  والأجهزة  ال�صرطة  على 

احلدود، وعلى اجلمارك املناط بها م�ص�ؤولية مكافحة اجلرمية املنظمة اأو التي تنفق 

على حم� اآثارها وخملفاتها ويف مقدمتها غ�صل الأم�ال املتاأتية من تلك اجلرائم. 

وهذه الدول هي اأح�ج ما تك�ن اإىل هذه الأم�ال لإنفاقها يف جمالت حي�ية اأخرى، 

كذلك  لها  وحتتاج  العلمي،  والبحث  والتعليم  الجتماعية  والرعاية  ال�صحة  مثل 

يف  وخ�ص��صًا  والفقر  البطالة  م�صكلتي  مل�اجهة  الرامية  التنم�ية  جه�دها  لتم�يل 

الدول الأقل حظًا.

عمليات  ويف  جهة  من  الأم�ال  غ�صل  عمليات  يف  الرئي�صي  العن�صر  البن�ك  وتعترب 

م�اجهتها من جهة اأخرى باإعتبارها احللقة الأ�صا�س التي تدور فيها تلك العمليات. 

امل�صرفية  اخلدمات  خمتلف  تقدمي  يف  املتعاظم  البن�ك  دور  اإىل  ذلك  ويرجع 

ال�صياحية  وال�صيكات  ال�صيكات  ب�ا�صطة  والتح�يل  ال�صرف  عمليات  وحتديدًا 

الئتمان  وبطاقات  اللكرتونية  بال��صائل  خا�صة  املالية  واحل�الت  )الجنبية( 

والأ�صهم  العمالت  وتداول  الإ�صتثمارية  املحافظ  واإدارة  املقا�صة  وعمليات  وال�فاء 

اإىل  وتتح�ل  املعل�مات  ع�صر  يف  ونطاقها  مداها  يت�صع  اخلدمات  وهذه  وغريها. 

يف  خا�صة  التنفيذ  اآلية  حيث  من  رقابة  واأقل  الأداء  حيث  من  �صه�لة  اأكرث  اأمناط 
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ميدان البن�ك اللكرتونية او بن�ك ال�يب على �صبكة النرتنت.  ومثل هذه العمليات 

ب�صكلها التقليدي واللكرتوين خري و�صيلة لت�صتغل بغر�س اخفاء امل�صدر غري امل�صروع 

للمال. ومن هنا تاأتي م�ص�ؤولية البن�ك عن مكافحة عمليات غ�صل الأم�ال ومركزية 

اأو  دورها يف م�اجهة تلك الظاهرة �ص�اء من خالل التزامها بالت�صريعات ال�طنية 

مقررات الإتفاقيات الدولية اأو ت��صيات بازل واملجم�عة الدولية للعمل املايل وغريها 

ذات ال�صلة مبكافحة جرمية غ�صل الأم�ال. كما ان ال�ص�ق املايل و�صركات ال��صاطة 

وحمالت ال�صرافة هي اي�صا  م�صرحا هاما اآخر لعمليات غ�صل الأم�ال ما مل تكن 

هناك اجراءات �صارمة لتح�صينها �صد هذه الظاهرة.

اندماج  تزايد  ومع  الأم�ال،  غ�صل  ظاهرة  مبكافحة  الدويل  الهتمام  تزايد  ومع 

م�ؤ�ص�صات النظام املايل الفل�صطيني بالقت�صاد العاملي، كان من الطبيعي ان تق�م 

من  �صل�صلة  باتخاذ  الفل�صطينية  ال�طنية  ال�صلطة  يف  الخت�صا�س  ذات  اجلهات 

الجراءات على هذا ال�صعيد كان اآخرها ورمبا اأهمها ا�صدار مر�ص�م رئا�صي قان�ين 

ملكافحة غ�صل الأم�ال مع بداية عام 2008. و�صتتناول هذه ال�رقة بال��صف والتحليل 

الت�صريعي  الإطارْين  حيث  من  الأم�ال  غ�صل  مكافحة  يف  الفل�صطينية  التجربة 

وامل�ؤ�ص�صي اللذان يحكمان هذه التجربة، ومن حيث دور البن�ك وامل�ؤ�ص�صات املالية 

و�صتتم  التجربة.  الفل�صطينية يف هذه  ال�طنية  ال�صلطة  مناطق  العاملة يف  الخرى 

هذة املراجعة يف �ص�ء املعايري والتفاقات واملمار�صات الدولية ذات ال�صلة مبكافحة 

غ�صل الأم�ال.
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2. غ�سل الأموال: طبيعة وحدود امل�سكلة عامليًا

102 تعريف غ�سل الأموال

غ�صل الأم�ال هي عملية اإعادة تدوير الأم�ال الناجتة عن الأعمال غري امل�صروعة يف 

جمالت وقن�ات ا�صتثمار �صرعية لإخفاء امل�صدر احلقيقي لهذه الأم�ال ولتبدو كما 

ل� كانت قد ت�لدت من م�صدر م�صروع. ومن اأمثلة هذه الأعمال غري امل�صروعة جتارة 

املخدرات و الرقيق والدعارة والأ�صلحة والأم�ال املتح�صلة عن الف�صاد. ومن اأبرز 

الآثار املرتتبة على هذه الظاهرة اقت�صاديًا واجتماعيًا و�صيا�صيًا ما يلي:

اأول: تهديد الأو�ساع الإقت�سادية وال�سيا�سية للدول 

اأنها  جند  غ�صلها  يجري  التي  الأم�ال  حجم  ح�ل  الدولية  الإح�صائيات  لآخر  وفقا 

اأرقام مذهلة تنذر بخطر و�صيك، وخا�صة يف اأركان الإقت�صاديات العاملية يف ال�ليات 

املتحدة الأمريكية واأوروبا واليابان وكندا. وكل ذلك ي�ؤدي كما قلنا اإىل اإختالل الت�ازن 

يف اأمناط الإنفاق وارتفاع العجز يف ميزان املدف�عات وزيادة الت�صخم وانهيار �صعر 

�صرف العمالت ال�طنية، وه� ما ي�صكل اإرباكا للخطط الإقت�صادية خ�ص��صًا اإذا ما 

اأدركنا اأن تلك الأم�ال ل تقيم يف الدول التي يجري غ�صلها فيها اإذ �صرعان ما تنتقل 

اإىل مكان اآخر ول ت�صاهم باأي ن�صاط اإيجابي يف دعم القت�صاديات ال�طنية. 

اإ�صت�صراء الف�صاد املايل  ويف املجال ال�صيا�صي فاإن عمليات غ�صل الأم�ال ت�ؤدي اإىل 

تلك  على  امل�صروعية  ا�صفاء  حلقات  من  حلقة  القرار  اأ�صحاب  وي�صبح  والداري، 

الت�صريعية  ال�صلطات  وت�صميم  الغتيال  وعمليات  اجلرائم  ن�صب  وتزداد  الأم�ال 

غ�صل  بعمليات  امل�صه�رة  الدول  يف  ب��ص�ح  مالحظته  ميكن  ما  وه�  والق�صائية، 

الأم�ال. 



9

التجربة الفل�سطينية يف مكافحة غ�سل الأموال

ثانيا: زعزعة او�ساع املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية. 

البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية الخرى:

اإن اإ�صتخدام البن�ك يف عمليات غ�صل الأم�ال هي من ال��صائل الكرث �صي�عا، وعليه 

امل�صروعني  العمالء  فزع  اإىل  ي�ؤدي  فيها  م�صب�هة  اأم�ال  باإيداع  البن�ك  قب�ل  فاإن 

و�صحب ار�صدتهم وام�الهم من البن�ك ، مما قد ي�ؤدي اإىل انهيار تلك البن�ك لأنها 

والتجارة  العتماد  بنك  مع  حدث  ما  وه�  امل�دعني  اأم�ال  على  ن�صاطها  يف  تعتمد 

الدولية بعد ت�رطه مع ع�صابات املخدرات يف فل�ريدا، مما دفع ال�ليات املتحدة 

بت�صفيته، وما ترتب على ذلك من خ�صائر قدرت مبليارات  القيام  اإىل  وبريطانيا 

الدولرات حتملها اأ�صحابه. وبالتايل فاإن عمليات غ�صل الأم�ال تهز الثقة بالقطاع 

امل�صريف والذي ي�صكل ركنا اأ�صا�صيا يف اقت�صاد ال�ص�ق. كما اأن عمليات غ�صل الأم�ال 

تخلق �ص�قًا �ص�داء من خالل اعتماد القائمني بها على م�ؤ�ص�صات ال�صرافة التي ل 

تخ�صع لنف�س معايري الرقابة كالبن�ك.

الأ�سواق املالية:

اأ�ص�اق  اإىل ا�صطراب  يق�د  املالية  الأ�ص�اق  الأم�ال من خالل  وج�د عمليات غ�صل 

الأوراق املالية واأ�صعار �صرف العملة واأ�صعار الأ�صهم، وذلك لأن املعامالت التي تتم 

اأو اجلدوى القت�صادية واقت�صاد  بيعًا و�صراًء ل عالقة لها مببداأ العر�س والطلب 

عمليات  جمرد  هي  واإمنا  وال�صندات،  لالأ�صهم  الفعلية  اأو  العادلة  والقيمة  ال�ص�ق 

اإىل  ي�ؤدي  مما  القت�صاد،  خارج  �صحبها  ثم  ومن  وتبيي�صها  الأم�ال  لغ�صل  مت�يه 

اأن عمليات  الثقة يف اقت�صادات الدول املحت�صنة ملثل هذه الأعمال. كذلك  فقدان 

ن�صتطيع  ما  وجتلب  احلقيقي  القت�صادي  النم�  تباط�ؤ  يف  ت�صهم  قد  الأم�ال  غ�صل 

ت�صميته الإحباط القت�صادي لقطاع الأعمال، مما ي�ؤثر ب�صكل غري مبا�صر على من� 

الإ�صتثمار يف الأعمال  العائد على  القطاع اخلا�س يف الإقت�صاد من خالل مقارنة 



التجربة الفل�سطينية يف مكافحة غ�سل الأموال

10

ا�صتثمار  �صكل  على  الأم�ال  تلك  دخ�ل  كذلك  فيها.  املخاطرة  ون�صبة  الإجرامية 

اأجنبي يعطي دللت وهمية على ارتفاع الناجت املحلي وكذلك على متانة القت�صاد، 

عن  وذلك  بالكامل  الغ�صل  عمليات  انتهاء  مبجرد  تنتهي  اأن  تلبث  ل  املتانة  وهذه 

طريق ا�صرتاتيجية خروج معينة من هذا ال�صتثمار. كما اأن اخلروج املفاجىء لهذه 

ال�صتثمارات الكبرية من اأ�ص�اق راأ�س املال املحلية ي�لد ما ي�صمى بالتاأثري املعاك�س، 

ال�ص�اق  هذه  يف  املتداولة  املالية  الوراق  اأ�صعار  يف  احلاد  النخفا�س  �صكل  ياأخذ 

ويك�صب املتعامدين احلقيقيني خ�صائر باهظة. ومن املعروف اأن التذبذبات احلادة 

يف اأ�صعار الوراق املالية والعمالت يخلق حالة عدم يقني وثقة لدى قطاع وا�صع من 

امل�صتثمرين وتدفعهم بالتايل للخروج من ال�ص�اق.

ثالثا: زعزعة الو�سع الجتماعي

اأن من اأهم م�صادر الأم�ال غري امل�صروعة جتارة املخدرات، وبالتايل فاإن تنامي  اأ. 

هذه الظاهرة ي�ؤدي اإىل اإزدهار ن�صاط ع�صابات املخدرات واإدخالها اإىل الدول 

الإنحالل،  و�صي�ع  الإجتماعية  القيمة  واإنهيار  اجلرمية  تف�صي  اإىل  ي�ؤدي  مما 

املبادىء  اأهم  يناق�س  جرميته  ثمار  جني  يف  املجرم  م�صاعدة  اأن  اإىل  اإ�صافة 

الأ�صا�صية يف الأ�صباب امل�جبة للتجرمي والعقاب.

�صراء ذمم رجال ال�صرطة وم�ظفي جهاز الق�صاء وال�صيا�صيني مما ي�ؤدي اإىل  ب. 

�صعف �صيادة الدولة وا�صت�صراء خطر جماعات الإجرام املنظم.

رابعا: ا�سعاف الداء القت�سادي الكلي، وذلك ل�سببني مبا�سرين هما:

ا�صتقطاعات من الدخل الق�مي ونزيف لالقت�صاد ال�طني ل�صالح القت�صاديات  اأ. 

اخلارجية، وما يرافق ذلك من تهرب �صريبي.

زيادة ال�صي�لة املحلية ب�صكل ل يتنا�صب مع الزيادة يف اإنتاج ال�صلع واخلدمات،  ب. 
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مما يخلق حالة ت�صخمية يف القت�صاد املحلي وانخفا�س يف م�صت�يات معي�صة 

امل�اطنني.

202 حجم الأموال املبي�سة عربيا وعامليا:

ل اأحد يعرف احلجم احلقيقي للمبالغ التي يجري غ�صلها، ولكن ثمة اتفاق عاملي 

انها مبالغ �صخمة تقّدر مبئات املليارات. وجرائم غ�صل الأم�ال لي�صت حكرًا على 

الدول ال�صناعية اأو جمتمعات الرثوة، بل انها تت�صع وتنم� يف بيئة الدول التي ي�صهل 

النفاذ عرب ثغرات نظامها القان�ين. فقد ك�صف احتاد امل�صارف العربية يف م�ؤمتر 

احت�صنتة دبي بتاريخ 11-12-2007 ح�ل مكافحة الأم�ال غري امل�صروعة اأن ن�صيب 

 %2 اأو ما يعادل  25 مليار دولر �صن�يا  العامل العربي من غ�صل الأم�ال يقدر بنح� 

من الناجت املحلي الإجمايل العربي البالغ 1.2 تريلي�ن دولر، وه� رقم يقل بكثري 

عن التقديرات التي ت�صعها م�ؤ�ص�صات اأمريكية واأوروبية التي تر�صد الظاهرة عامليا. 

وتفيد اإح�صاءات امل�ؤمتر اأن حجم الأم�ال املغ�ص�لة �صن�يًا تقدر مبا ل يقل عن %5 

تريلي�ن   3 اأي مبقدار  الدولية،  التجارة  و8% من حجم  العاملي  الناجت  اإجمايل  من 

. 
1

دولر وه� ما يعادل ثالثة ا�صعاف اإجمايل الدخل الق�مي العربي ال�صن�ي 

302 مراحل غ�سل الأموال:

 متر عملية غ�صل الأم�ال بثالث مراحل ميكن تلخي�صها على النح� التايل:

• وتبداأ بقيام غا�صل الأم�ال، مبحاولة اإدخال الأم�ال النقدية  مرحلة الإحالل،	

املتاأتية من ن�صاطه غري امل�صروع ومثاله )جتارة املخدرات، الإحتيال، ال�صرقة، 

  جملة ال�ص�اق العربية، 2007
1
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التهرب ال�صريبي ....( اإىل النظام امل�صريف.

غري  م�صادرها  مع  الأم�ال  تلك  عالقة  طم�س  يتم  حيث   • التغطية،	 مرحلة 

امل�صروعة من خالل القيام بالعمليات املالية وامل�صرفية املتتالية. 

حيث يتم من خاللها دمج الأم�ال املغ�ص�لة يف القت�صاد بحيث  • مرحلة الدمج، 	

ي�صبح من ال�صع�بة التمييز بينها وبني الأم�ال املتاأتية من م�صادر م�صروعة.

402 حالت ال�ستباه لغ�سل الأموال:

اأ. من خالل تنفيذ  املعامالت املالية وامل�سرفية التي تتم نقداً، وتاأخذ واحد 

اأو اأكرث من ال�سكال التالية: 

يق�م�ن  �صركة ممن  اأو  فرد  بها  يق�م  منطقية  تبدو  ل  كبرية  نقدية  •ايداعات  	
الدفع  اأدوات  اأو  ال�صيكات  خالل  من  الطبيعية  ن�صاطاتهم  بتنفيذ  العادة  يف 

الأخرى. 

اإذا  خا�صة  وا�صح،  �صبب  دون  �صخ�س  لأي  النقدية  ال�دائع  يف  �صخم  •ازدياد  	
ذلك  مع  وا�صح  ارتباط  لها  يبدو  ل  اإىل جهة  احل�صاب  ال�دائع من  مت حت�يل 

ال�صخ�س و�صمن فرتة زمنية ق�صرية. 

•اإيداع مبالغ نقدية على مراحل متعددة بغ�س النظر عن قيمة املبلغ امل�دع يف كل  	
مرة، وكانت تلك الإيداعات ت�صكل يف جمم�عها مبلغًا كبريًا.

احل�الت  ا�صتخدام  من  بدًل  النقدية  واليداعات  ال�صح�بات  على  •الرتكيز  	
امل�صرفية اأو الأدوات الأخرى القابلة للتداول وبدون مربر وا�صح.

نقدية من  باأوراق  فئات �صغرية  النقدية من  الأوراق  كميات كبرية من  •تبديل  	
فئات كبرية دون اأ�صباب وا�صحة. 
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•حت�يل مبالغ كبرية اإىل اخلارج اأو ا�صتالم ح�الت واردة من اخلارج م�صح�بة  	
بتعليمات بالدفع نقدًا.

•اإيداعات نقدية كبرية غري عادية با�صتخدام »اأجهزة ال�صراف الآيل« لتجنب  	
الت�صال املبا�صر مع م�ظف البنك، خا�صة اإذا كانت تلك اليداعات ل تتما�صى 

مع اأعمال/ الدخل العتيادي لل�صخ�س املعني.

ب-  من خالل احل�سابات امل�سرفية، وتاأخذ اأي من الأ�سكال التالية:-

•الحتفاظ بح�صابات متعددة لنف�س ال�صخ�س وايداع مبالغ نقدية يف كل من تلك  	
مع طبيعة  يتنا�صب  ل  ومبا  كبريًا  مبلغًا  ت�صكل يف جمم�عها  بحيث  احل�صابات 

العمل لذلك ال�صخ�س، ما عدا يف حالة امل�ؤ�ص�صات التي تقت�صي طبيعة عملها 

الحتفاظ باأكرث من ح�صاب.

•وج�د ح�صابات ل تبدو طبيعة احلركات املنفذة  من خاللها يف ظاهرها من�صجمة  	
مع طبيعة ن�صاط العميل، واإمنا يتم ا�صتخدامها لتلقي و/اأو ت�زيع مبالغ كبرية 

لغر�س غري وا�صح اأو لي�س له عالقة ب�صاحب احل�صاب اأو بن�صاطه 

•فتح ح�صابات لدى عدة بنـ�ك �صمن منطقة جغرافية واحدة ثم حت�يل اأر�صدة  	
جهة  اإىل  املتجمع  املبلغ  حت�يل  ثم  ومن  واحد  ح�صاب  اإىل  احل�صابات  تلك 

خارجية. 

•اإيداع �صيكات اأطراف ثالثة تك�ن مببالغ كبرية وجمرية ل�صالح �صاحب احل�صاب   	
ولكنها ل تبدو من�صجمة مع العالقة ب�صاحب احل�صاب اأو بطبيعة عمله. 

•تنفيذ �صح�بات نقدية كبرية من ح�صاب تت�صف ال�صح�بات العتيادية املنفذة  	
اأم�اًل كبرية غري مت�قعة  ت�صلم  اأو من ح�صاب  ن�صبيًا  باأنها �صغرية  من خالله 

من اخلارج. 

•قيام عدد كبري من الأ�صخا�س باإيداع مبالغ يف ح�صاب معني بدون تف�صري مقب�ل.  	
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ج-  من خالل احلوالت امل�سرفية، وتاأخذ اأي من ال�سكال التالية:-

 • 	Immediate Turnaround/( حت�يل الإيداعات يف احل�صاب اإىل اخلارج مبا�صرة

in-out( �ص�اء على دفعة واحدة او على عدة دفعات.

•التح�يالت مببالغ متماثلة )ي�ميا/ اأ�صب�عيا( تك�ن يف جمملها مبالغ كبرية. 	

د- من خالل تعامالت ذات �سلة بالإ�ستثمار يف الأوراق املالية، وتاأخذ اأي 

من الأ�سكال التالية:-

•�صراء اأوراق مالية لالإحتفاظ بها يف �صناديق الأمانات لدى البن�ك، حينما ل  	
يبدو  ذلك مالئمًا مع املكانة الظاهرة لل�صخ�س.

•اإجراء �صفقات اقرتا�س مقابل حجز ودائع �صركة اأو �صركات تابعة يف اخلارج  	
خ�ص��صًا اإذا كانت يف بلدان معروفة باأنها منتجة و/اأو م�ص�قة للمخدرات.

•اإدخال مبالغ مالية كبرية من اخلارج لالإ�صتثمار يف العمالت الأجنبية اأو الأوراق  	
املالية حينما يك�ن حجم الإ�صتثمار ل يتنا�صب مع طبيعة ال��صع املايل للعميل. 

•�صراء اأو بيع اأوراق مالية ب�صكل متكرر وباأحجام كبرية ويف ظروف تبدو غري عادية. 	

هـ-  من خالل املعامالت امل�سرفية واملالية الدولية، وتاأخذ اأي من الأ�سكال 

التالية:

•الإقرار بالتعريف على ه�ية �صخ�س من قبل جهات خارجية مت�اجدة يف بلدان  	
معروفة باأنها منتجة و/اأو م�ص�قة للمخدرات.

والتح�يل  للعميل  الطبيعي  الن�صاط  حجم  مع  تتنا�صب  ل  كبرية  اأر�صدة  •بناء  	
املتتايل اإىل ح�صاب اأو ح�صابات مفت�حة يف اخلارج. 

•اليداع املتكرر ل�صيكات بعمالت اأجنبية اأو �صيكات �صياحية يف ح�صاب ال�صخ�س،  	
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ومبا ل يتنا�صب مع طبيعة حركة ذلك احل�صاب.

و- من خالل الت�سهيالت امل�سرفية،  وتاأخذ اأي من الأ�سكال التالية:

•الت�صديد مببالغ اأكرب من املت�قع لت�صهيالت غري منتظمة بالأ�صل.  	
ثالث  طرف  قبل  من  ممل�كة  اأ�ص�ل  رهن  مقابل  قرو�س  على  احل�ص�ل  •طلب  	
بحيث يك�ن م�صدر تلك الأ�ص�ل غري معروف للبنك اأو اأن حجم تلك الأ�ص�ل ل 

يتنا�صب مع ال��صع املايل للعميل.

ز- من خالل اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية،  وتاأخذ اأي من الأ�سكال التالية:

ذلك  وبعد  الإلكرتونية  بالطريقة  �صغرية  مالية  حت�يالت  عدة  احل�صاب  •تلقي  	
اإجراء حت�يالت كبرية بنف�س الطريقة اإىل بلد اآخر.

الإيداع  فيها  مبا  ال��صائل،  مبختلف  منتظم  وب�صكل  كبرية  دفعات  •اإيداع  	
الألكرتوين اأو تلقي دفعات كبرية وب�صكل منتظم من بلدان معروفة باأنها منتجة 

املنظمة  اجلرائم  مع  تتهاون  اأنها  عنها  معروف  اأو  للمخدرات،  م�ص�قة  و/اأو 

الأخرى املت�صلة بغ�صل الأم�ال.
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3. اجلهود  والتجارب الدولية يف مكافحة 

عمليات غ�سل الأموال

التي  البالغة  والأ�صرار  الأم�ال  غ�صل  جرمية  خط�رة  العامل  دول  اأدركت  اأن  بعد 

الطبيعة  وب�صبب  مكافحتها.  تكفل  �صيا�صات  و�صع  فى  التفكري  بداأ  عنها،  تنتج 

ت�صافرت  ودوليتها،  عليها  والتعتيم  تعقيدها  حيث  من  اجلرمية  لهذه  اخلا�صة 

والإقت�صادية  املالية  ال�صيا�صات  من  العديد  لإحداث  الدول  من  الكثري  جه�د 

وكانت  الأم�ال.  غ�صل  مكافحة  عمليات  جناح  لكفالة  واجلنائية  والإجتماعية 

عقد  مت  حيث  املكافحة،  عمليات  اأ�ص�س  مالمح  اأبرز  اجلنائية  الدولية  ال�صيا�صة 

 العديد من التفاقيات الدولية الثنائية واجلماعية ملكافحة عمليات غ�صل الأم�ال.

جتدر ال�صارة هنا اأن الذهن العام بخ�ص��س جرائم غ�صل الأم�ال ارتبط بجرائم 

املخدرات، بل اأن جه�د املكافحة الدولية لغ�صل الأم�ال جاءت �صمن جه�د مكافحة 

املخدرات. ولهذا جند اأن م��صع الن�س دوليا على ق�اعد واأحكام غ�صل الأم�ال جاء 

اأن�صطة  اأن  ذلك  ومربر  املخدرات،  مبكافحة  املتعلقة  املتحدة  الأمم  اإتفاقية  �صمن 

املخدرات هي التي اأوجدت ال�عاء الأكرب لالأم�ال القذرة بفعل متح�صالت ع�ائدها 

اذ ت�سري الدرا�سات التحليلية اإىل  العالية. غري اأن هذه احلقيقة اآخذة يف التغرّي، 

اأن�سطة الف�ساد املايل والوظيفي خا�سة يف الدول النامية من قبل املتنفذين  اإن 

اإىل خلق ثروات باهظة غري م�سروعة حتتاج  اأدت  واملتحكمني مب�سائر ال�سعوب 

لتكون حمال لغ�سل الأموال كي يتمكن اأ�سحابها من التنعم بها. وكذلك، اأظهر 

اأن  والنرتنت(  الكمبيوتر  )جرائم  العالية  التقنية  جلرائم  احلديث  التطور 

عائدات هذه اجلرائم من ال�صخامة مبكان تتطلب اأن�صطة غ�صل الأم�ال خا�صة اأن 
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مقرتفيها يف الغالب لي�س لديهم منافذ الإنفاق امل�ج�دة لدى ع�صابات املخدرات، 

وذات الق�ل يرد بخ�ص��س اأن�صطة الإرهاب وجتارة الأ�صلحة وجتارة الرقيق والقمار 

لالن�صطة  عاملية  �صبكات  اإدارة  �صهلت  التي  النرتنت  ا�صتخدام  �صي�ع  مع  خا�صة 

الباحية واأن�صطة القمار غري ال�صرعية.

وفيما يلي ملخ�س لالتفاقيات ذات العالقة:

التفاقيات الثنائية 

التفاقيات التى عقدتها اجنلرتا مع 27 دولة اأخرى ملكافحة الأم�ال امل�صتمدة من 

املخدرات وما عقدته مع ت�صع دول منها لإعادة الأم�ال والعمل على م�صادرتها اإذا 

كانت م�صتمدة من جرائم.

التــفـــــــاقيات الدولـــــية

اتفاقية باليـرمو 

اجتمع ممثل� البن�ك املركزية وال�صلطات الرقابية يف امل�ؤ�ص�صات البنكية فى عدد من 

الدول هي ال�ليات املتحدة الأمريكية –اليابان – اجنلرتا – اأملانيا – كندا – فرن�صا 

- ال�ص�يد - ه�لندا - بلجيكا - لك�صمربج - �ص�ي�صرا بالإ�صافة اإىل منظمة ال�ص�ق 

اخلا�صة  واملمار�صات  الق�اعد  ل�صياغة  جلنة  الجتماع  و�صكل  امل�صرتكة  الأوروبية 

بالرقابة على العمليات امل�صرفية و�صدر عن املجتمعني اإعالن �صمي باإعالن »بالرم« 

بهدف منع ا�صتخدام النظم البنكية فى غ�صل الأم�ال ذات امل�صدر الإجرامي.

اإتفاقية فيينا

خا�صة  وهي   1988/12/20 فى  ووقعت  املتحدة  الأمم  عن  الإتفاقية  هذه  �صدرت 

مبكافحة الإجتار غري امل�صروع يف امل�اد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية. واألزمت الإتفاقية 
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الإجتار  من  الناجتة  الأم�ال  غ�صل  على  تنط�ي  �صل�كيات  بتجرمي  الأع�صاء  الدول 

باملخدرات وامل�اد ال�صبيهة وفر�صت هذه الإتفاقية على الدول الأع�صاء تبّني اإجراءات 

�صرورية للعقاب على البع�س من الأفعال اإذا متت بطريقة عمدية، والإتفاقية بهذا 

ال�صكل تهدف اإىل جترمي اآليات غ�صل الأم�ال.

اتفاقية �سرتا�سربج

وقعت هذه التفاقية فى 1990/11/18 من قبل الأع�صاء فى املجل�س الأوروبي وهي 

تتعلق مبكافحة غ�صل الأم�ال الناجتة عن اجلرمية والإجراءات التي يتعني اإتباعها 

لتتبع و�صبط وم�صادرة هذه الأم�ال، وقد ن�صت هذه الإتفاقية على كافة ما ن�صت 

اإتفاقية فيينا ولكنها و�صعت من نطاق تطبيقها لت�صمل غ�صل الأم�ال النا�صئة  عليه 

الإجتار  عن  النا�صئة  الأم�ال  غ�صل  على  تقت�صر  ومل  ن�عها  كان  اأيًا  اجلرمية  عن 

باملخدرات كما ه� احلال فى اتفاقية فيينا.

اإعالن جلنة بازل ل�سنة 1988م

املتحدة  ال�ليات  الإعالن وهى  11 دولة وقعت على  وهى جلنة ت�صم يف ع�ص�يتها 

الأمريكية - اليابان - اجنلرتا - اأملانيا - كندا - فرن�صا - ال�ص�يد - ه�لندا -  بلجيكا 

امل�صريف  للنظام  الإجرامي  ال�صتخدام  مينع  الإعالن  وهذا  و�ص�ي�صرا.  ايطاليا   -

اأيًا كان م�صدره. وت�صمن الإعالن عددًا من الت��صيات مت  لأغرا�س غ�صل الأم�ال 

ذات  املالية  امل�ؤ�ص�صات  من  والبع�س  املركزية  البن�ك  ممثلى  جانب  من  �صياغتها 

الطابع ال�صرايف وهذه املبادىء هي: 

 . • 	KNOW YOUR CUSTOMER اإعرف  عميلك

 . • 	TRANCES MUST REMAIN تاأكد من وج�د اآثار للعمليات امل�صرفية

. • 	DUE DILIGENCE الجتهاد ال�اجب

. • 	COMPLIANCE WITH LAWS المتثال للق�انني
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 • 	ACTIVE CO-OPERATION وال�صرطة  البن�ك  بني  الفعال  التعاون 

 .BETWEEN BANKS AND THE POLICE

 • 	ADEQUATE INTERNAL املالئمة  الداخلية  الرقابة  اإجراءات 

 .CONTROL PROCEDURES

• 	TRAINING PROGRAMMERS الربامج التدريبية للم�ظفني

اتفاقية الأمم املتحدة عام 1988

تهدف هذه التفاقية اإىل تعزيز التعاون بني الدول حتى تتمكن من الت�صدي بفعالية 

ملختلف مظاهر م�صكلة الإجتار غري امل�صروع يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية، وتعترب 

التفاقية  هذه  تركت  وقد  الأم�ال.  غ�صل  مل��ص�ع  تعر�صت  دولية  اتفاقية  اأول  هذه 

للدول حرية الت�صرف واتخاذ الإجراءات التي تراها كل دولة منا�صبة وذلك ح�صب 

ظروفها لتحرمي منع حتريف اأو مت�يه اأو تبديل اأو حذف حقيقة الأم�ال اإذا كانت 

متح�صلة من اإحدى اجلرائم اخلطرة.

اتفاقية الأمم املتحدة لعام 2000

اجلرمية  ملكافحة  �صرامة  اأكرث  واجراءات  اأ�ص�س  و�صع  اإىل  التفاقية  هذه  تهدف 

املنظمة العابرة للدول والقارات.

فريق العمل املاإيل الدويل ملكافحة غ�سل الأموال )فاتف(

 - اليابان   - كندا   - )اأمريكا  الكربى  ال�صناعية  ال�صبع  الدول  قمة  م�ؤمتر  اأ�صدر 

1989 بناء على  اأملانيا - اجنلرتا( الذى عقد فى باري�س عام  فرن�صا - ايطاليا - 

ملكافحة  م�صتقلة  خا�صة  جلنة  بت�صكيل  قرارًا  الفرن�صية  اجلمه�رية  رئي�س  دع�ة 

 .)F.A.T.F( الأم�ال املاىل ملكافحة غ�صل  العمل  اأطلق عليها فريق  الأم�ال  غ�صل 

وا�صتهدف امل�ؤمتر من اإن�صاء هذه اللجنة درا�صة منع ا�صتخدام البن�ك وامل�ؤ�ص�صات 

املالية لغ�صل الأم�ال خا�صة الناجتة من جتارة املخدرات. وان�صم اإىل هذه اللجنة  
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لحقا عدة دول حتى بلغ اأع�صاوؤها 26 دولة بالإ�صافة اإىل منظمتني اإقليميتني هما 

املجل�س الأوروبي وجمل�س التعاون اخلليجي.

ملكافحة  م�حدة  دولية  كمعايري  ت�صتخدم  ت��صية   )40( فاتف  جلنة  اأ�صدرت  وقد 

غ�صل الأم�ال وتعد دلياًل اإر�صاديًا يغطي جمالت النظام الق�صائي وتطبيق الق�انني 

والتعاون الدويل. وقد ا�صدر هذا الفريق ميثاق بحكم مكافحة جرائم غ�صل الأم�ال 

تطبيقًا  فيينا  معاهدة  بتطبيق  الدول  اإلزام  امليثاق  هذا  وتت�صمن  الدول،  �صائر  يف 

كاماًل.  وت�صدر اللجنة تقارير �صن�ية عن اأعمالها واأن�صطتها وت��صياتها اإىل الدول 

الأع�صاء بهدف حت�صني النظم املتبعة مل�اجهة ظاهرة غ�صل الأم�ال وتتابع اللجنة 

تنفيذ ت��صياتها. وت�فر اللجنة ل�حدات مكافحة غ�صل الأم�ال بالدول املتعاونة معها 

املعل�مات الإر�صادية عن اأ�صحاب الأم�ال القذرة داخل الدولة وغريها من الدول.

الطار العام للتو�سيات ال40

•يجب على كل دولة، اأن تتخذ اجراءات ف�رية، من اأجل الت�صديق على اتفاقية  	
الأمم املتحدة، لعام 1988، �صد الإجتار الغري م�صروع يف املخدرات وامل�ؤثرات 

العقلية )اتفاقية فيينا(، وو�صعها م��صع التنفيذ.

•يجب تعديل ق�اعد �صرية احل�صابات، لكي ل تعيق تنفيذ هذه التفاقيات. 	
•يجب اأن يت�صمن تطبيق برنامج مكافحة غ�صل الأم�ال، تعاونًا دوليًا متزايدًا،  	
التحقيقات  حيث  من  الأم�ال،  بغ�صل  يتعلق  فيما  م�صرتكا،  قان�نيًا  وتعاونًا 

واملحاكمات وت�صليم املجرمني يف ق�صايا غ�صل الأم�ال وتبادل املعل�مات، كلما 

كان ذلك ممكن.

جمموعة »ايجموند«

فى عام 1995 �صكلت وحدات ال�صتخبارات املالية يف الدول الأع�صاء يف جلنة فاتف 

منظمة تدعى »اإيجم�ند جروب« وهى احتاد دوىل ل�حدات واأجهزة مكافحة غ�صل 
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الأم�ال فى العامل وت�صم فى ع�ص�يتها حتى الآن 69 وحدة غ�صل اأم�ال.

جمموعة اأفريقيا الغربية واجلنوبية

وت�صم 24 دولة، ويعقد فريق عملها ثالثة اجتماعات �صن�يا وي�صدر تقريرا �صن�يا 

عن ن�صاط غ�صل الأم�ال فى الدول الأع�صاء والإجراءات التى مت اتخاذها من قبل 

كل دولة ملكافحة غ�صل الأم�ال.

 اتفاقية جمل�س اأوروبا 

فى عام 1990 ا�صدر جمل�س اوروبا اتفاقية ب�صاأن غ�صل الأم�ال والتفتي�س واحلجز 

وامل�صادرة لالأم�ال الناجتة عن اجلرائم التى حددتها التفاقية.

تو�سية الحتاد الوروبى

النظام  ا�صتخدام  »مبنع  ت��صياتها  الأوروبية  املجم�عة  اأ�صدرت  1990م  عام  فى 

املاإىل لأغرا�س تنظيف النق�د«. وقد طبق هذا الت�جيه يف عدة دول منها اجنلرتا 

التى اأ�صدرت فى عام 1993م »اأنظمة تنظيف النق�د«  والتي عمل بها اعتبارا من 

ابريل 1994م، ومبقت�صاها اأ�صبح اإلزاميا تقدمي �صهادة اإىل امل�ؤ�ص�صة املالية اأو وكيلها 

تثبت عائدية الأم�ال واأ�صلها امل�صروع عند القيام باإيداع نقدى مببالغ كبرية اأوعند 

العمالء العتياديني. واألزمت تلك الأنظمة كذلك امل�ؤ�ص�صة املالية بالقيام باملتابعة 

م�صتعدة  تك�ن  بحيث  احل�صابات  هذه  مبثل  املرتبطة  املالية  للمعامالت  امل�صتمرة 

مل�اجهتها وك�صفها اأمام التحقيق الذى يحتمل ان جتريه ال�صلطات املخت�صة معها.

هيئة اليروبل

فى 1992/2/7م مت ت�قيع اتفاقية ما�صرتاخت التي ن�صت على اإن�صاء هيئة اليروبل 

التي مت ت�قيع اتفاقية ان�صائها يف عام 1995 م وذلك بهدف حت�صني فاعلية التعاون 

الدويل بني اجلهات املعنية فيما يتعلق مبكافحة الأ�صكال اخلطرية لالإجرام الدويل 
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ومنه جرائم غ�صل الأم�ال. وتتدخل هيئة اليروبل فى اجلرائم التي تتعدى اقليم 

من  الن�عية  تلك  عن  اأبحاث  بعمل  وتق�م  الدول  من  غريها  اإىل  ال�احدة  الدولة 

املالئمة يف  وتقدم احلل�ل  وتبادلها  للمعل�مات  بنكًا  الهيئة  اأ�ص�صت  وقد   . اجلرائم 

التحقيقات التي جتري يف الدول الأع�صاء يف الحتاد الوروبي.

ميثاق ال�سيطرة على عمليات غ�سل الأموال

و�صيتي  بنك  باركليز  مقدمتها  فى  عامليا  م�صرفا   )11( اتفق  2000م  اأكت�بر  فى 

جروب وت�صريمنهاتن بنك على ميثاق جديد لل�صيطرة على عمليات غ�صل الأم�ال. 

موؤمترات الأمم املتحدة:

الأم�ال  غ�صل  ظاهرة  مكافحة  فى  وفعال  ملم��س  ب�صكل  املتحدة  الأمم  �صاهمت 

وعقدت الكثري من م�ؤمتراتها لهذا الغر�س.

الوكالت الدولية ملكافحة عمليات غ�سل الأموال

مقيمني  اإىل ح�صابات  العمالء  ت�صنيف ح�صابات  اإىل  الدولية  ال�كالت  وتهدف هذه 

وح�صابات غري مقيمني ومعرفة العمليات التى تتم خارج البالد اأو تتم بداخلها ولكن تك�ن 

قادمة من اخلارج وطبيعتها القت�صادية وبلد ن�صاأتها ومراقبة ال�صتثمارات التى تتم فى 

اخلارج من جانب املقيمني. ومن هذه الهيئات هيئة مالية للمعل�مات اأن�صاأت مببادرة من 

.
2

20 دولة اأوربية عام 1991م تنفيذا لالإعالن الوربى ملكافحة غ�صل الأم�ال

 عبد القادر،2002
2
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4. مكافحة غ�سل الأموال على ال�سعيد الفل�سطيني

وجتارتها  املخدرات  وتعاطي  العام  املال  على  والعتداء  الف�صاد  ظاهرة  تنامي  اإن 

وجتارة ال�صالح والب�صائع امل�صروقة واأهمها ال�صيارات امل�صروقة لفتت الأنظار مل�صكلة 

ال�طنية  ال�صلطة  يف  املعنية  اجلهات  قبل  من  مكافحتها  و�صرورة  الأم�ال  غ�صل 

الفل�صطينية. هذا اإىل جانب ال�صغ�طات الدولية على ال�صلطة لت�صديد الرقابة على 

م�صادر الأم�ال وا�صتخداماتها بذريعة حماربة الرهاب. وقد ا�صطدمت حماولت 

مكافحة غ�صل الأم�ال بعدة معيقات اهمها ال�صرية امل�صرفية والتكلفة العالية ملكافحة 

، و 
3

هذة الظاهرة وكذلك ت�رط بع�س عنا�صر الأجهزة الأمنية يف مثل هذه الق�صايا

. كما اأنه غالبا ما يحدث خلط مق�ص�د 
4

ت�رط رم�ز من ال�صلطة بق�صايا ف�صاد كبرية

بني الإرهاب الدويل املدان من كل ال�صرائع وال�صع�ب وبني مقاومة الحتالل الأجنبي 

)املقاومة امل�صروعة(، خا�صة يف ظل القرارات ال�صادرة عن جمل�س المن مب�جب 

الف�صل ال�صابع من ميثاق المم املتحدة، وهذا اخللط ُيلقي بظالل كثيفة من ال�صك 

ال�صلطة  وراء جه�د  تقف من  التي  الدوافع احلقيقية  الفل�صطيني ح�ل  املجتمع  يف 

ملكافحة غ�صل الأم�ال واملدع�مة دوليا.

3  جملة هنا فل�صطني ،2007

www.paldf.net :4  جملة هنا فل�صطني ،2004 امل�قع اللكرتوين
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104 حجم امل�سكلة وطبيعتها حمليًا

بالرغم من ال�صع�بة البالغة يف حتديد حجم وا�صرار م�صكلة غ�صل الأم�ال يف مناطق 

ال�صلطة ال�طنية الفل�صطينية، اإل اأنه ميكن ال�صتناد اإىل عدد من املعطيات لتقدير 

الأم�ال  غ�صل  بظاهرة  املت�صلة  اجلرائم  باأن  الق�ل  فيمكن  اأويل.  ب�صكل  ول�  ذلك 

وتهريب  وال�صالح  الفا�صدة  بالب�صائع  الإجتار  تنح�صر يف  تكاد  ال�صلطة  يف مناطق 

املتاأتي من  امل�صروع  والك�صب غري  اللكرتونية  ال�ص�داء كالأجهزة  لل�ص�ق  قّيمة  �صلع 

اأن  اأمان، د.عزمي ال�صعيبي، اإىل  الف�صاد. وت�صري تقديرات املف��س العام لإئتالف 

حجم غ�صل الأم�ال يف مناطق ال�صلطة يكاد يقرتب من 300 ملي�ن دولر �صن�يا، اأي 

ما يعادل 6% من الناجت املحلي الجمايل. وهذه الن�صبة تتقارب مع تلك ال�صائدة يف 

باقي دول العامل. فقد اأ�صارت التقارير وا�صتطالعات الراأي التي اأعدت حمليا ح�ل 

عليا يف  م�اقع  م�ج�د يف  الف�صاد  اأن  اإىل  الفل�صطينية  ال�طنية  ال�صلطة  الف�صاد يف 

. وياأخذ اأ�صكاًل متعددة منها ا�صتغالل ال�ظيفة العامة 
5

القطاع العام )قمة الهرم(

للمنفعة ال�صخ�صية، واحل�ص�ل على عم�لت، مقابل ت�صهيل والتعاقد يف وم�صاركة 

والرعاية  احلماية  ت�فري  مقابل  ملكيتها  يف  اخلا�س  القطاع  م�ؤ�ص�صات  اأ�صحاب 

الأمنية وال�صيا�صية لهم وغري ذلك. ومن الطبيعي اأن يتم غ�صل هذه الأم�ال املت�لدة 

عن الف�صاد يف اأو من خالل النظام امل�صريف اأو املايل الفل�صطيني.

وللتدليل على وج�د جرائم اقت�صادية مرتبطة بغ�صل الأم�ال ميكن ال�صارة اإىل ما 

مت الك�صف عنه يف �صهر �صباط املا�صي فقط من كميات كبرية من الطحني والأدوية 

ال�صفة  من  خمتلفة  مناطق  يف  بها  والجتار  حيازتها  مت  التي  الفا�صدة  والزي�ت 

الطبية  وامل�صتلزمات  الأدوية  من  �صخمة  �صحنات  عدة  عن  ُك�صف  فقد  الغربية. 

لكمية �صخمة من الطحني  اإ�صافة  الأقل(  واملزورة )خم�س �صحنات على  الفا�صدة 

من  ورابعة  الأطفال  حليب  من  وثالثة  الزيت  من  واأخرى  طن(  اآلف   4( الفا�صد 

الع�صائر التالفة )ثالث �صحنات( هذا ع��صًا عن ق�صية تهريب الأجهزة اخللي�ية 

5   الئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة- اأمان، امل�قع اللكرتوين.
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التي �صبط منها 2000 جهاز يف �صيارة رئي�س املجل�س الت�صريعي ال�صابق اأثناء عب�ره 

للنق�د يف  تزوير  الك�صف عن عمليات  اإىل جانب  وذلك  الردن  قادمًا من  اجل�ص�ر 

منطقة اخلليل. وقدرت قيمة الأدوية الفا�صدة واملزورة �صالفة الذكر بع�صرات ماليني 

الدولرات بينما اأ�صار مدير دائرة اجلمارك واملك��س يف نابل�س رافع ظاهر اإىل ان 

الن�صبة الأكرب من اأجهزة الهاتف اخللي�ي املعرو�صة يف الأ�ص�اق الفل�صطينية مهربة 

 10 بنح�  تقدر  ال�صلطة جراء ذلك  ان خ�صائر خزينة  اإىل  70% منها( لفتا  )نح� 

ماليني �صيكل �صهريا ) فقط من اأجهزة الهاتف اخللي�ي املهربة(.

والأو�صاط  ال�صرائح  خمتلف  ميثل�ن  الق�صايا  هذه  جممل  يف  واملتهم�ن  املت�رط�ن 

فمنهم اأع�صاء يف جمم�عات وع�صابات متفرغة اعتادت هذا العمل واآخرون يق�م�ن 

بدور احلماية الأمنية للح�ص�ل على مت�يل ما )بع�س املجم�عات امل�صلحة( وق�صم 

وم�اقعهم  منا�صبهم  خالل  من  الع�صابات  لهذه  احلماية  بت�فري  ي�صارك�ن  ثالث 

يف  مبا�صرة  ب�ص�رة  الر�صميني  امل�ظفني  بع�س  ت�رط  جانب  اإىل  هذا  ال�ظيفية 

ذلك. ويت�صح من املعل�مات املت�فرة ح�ل ما ك�صف عنه من عمليات تزوير وترويج 

للغذاء والدواء الفا�صد م�ؤخرا تداخال بني جممل هذه الأن�صطة وه�يات املت�رطني 

القطاعني  من  واأ�صخا�س  جهات  الت�قيف  وعمليات  التحقيقات  �صملت  حيث  فيها 

العام واخلا�س )بع�صهم يحتل�ن منا�صب رفيعة يف م�ؤ�ص�صاتهم(، واأطباء واإداريني 

وجتار جمعتهم م�صلحة واحدة عمادها ال�صعي وراء الك�صب الكبري وال�صريع.

وت�صري خي�ط بع�س ما تك�صف عن وج�د عمليات غ�صل اأم�ال �صخمة مما قد يف�صر 

يف جزء منه حجم دائرة العمل واتخاذها �صكال منظما جنح يف جمع كافة اطراف 

هذه  با�صترياد  ومرورا  التزوير،  من  بداأ  وال�ا�صعة،  املعقدة  العملية  هذه  ومراحل 

امل�اد وانتهاًء بت�ص�يقها، علمًا اأن هذه العملية متتد اإىل خارج الرا�صي الفل�صطينية 

كما قال الناطق با�صم احلك�مة ريا�س املالكي)جريدة الأيام 2008/4/1(. واأمام 

هذه ال�ص�رة يطرح ال�ص�ؤال املتعلق بكيفية اإمتام مثل هذه العمليات ال�صخمة، على 

مدار �صن�ات دون ان تنجح اجلهات الر�صمية مبالحقتها بجدية ودون ان تقدم على 
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حما�صبة امل�ص�ؤولني عنها ما ي�صع بع�س امل�ص�ؤولني يف خانة الت�اط�ؤ او �صمن �صف�ف 

املت�رطني حتى ل� كانت )كم�ؤ�ص�صات واأفراد( بريئة من ال�صل�ع املبا�صر يف مثل هذه 

الأن�صطة. كما اأن هذه الن�صطة ل ميكن ان تتم مبعزل عن العالقات القت�صادية مع 

ا�صرائيل. فكثريا ما ُتتهم جهات ا�صرائيلية باإغراق ال�ص�ق الفل�صطيني ب�صلع فا�صدة 

واأخرى مهربة من خالل �صركاء حمليني.

204 مكافحة غ�سل الأموال حمليًا

انطالقًا من رغبة �صلطة النقد يف امل�صاهمة يف دعم اجله�د املبذولة ملكافحة عمليات  

وفعال  �صليم  م�صريف  نظام  بناء  يف  النقد  �صلطة  جه�د  اإطار  ويف  الأم�ال  غ�صل 

امل�صرفية  الأجهزة  بني  الفل�صطيني  امل�صريف  �صمعة اجلهاز  على  للحفاظ  وماأم�ن 

املجال  هذا  يف  ال�صلة  ذات  التعاميم  من  العديد  النقد  �صلطة  اأ�صدرت  الخرى، 

واأهمها تعميم رقم 2001/245 ورقم 2001/52 ورقم 2003/157 ورقم 2004/42 

ورقم 2005/67 ورقم 2005/11 ورقم 2007/15. حيث ا�صتملت هذة التعاميم على 

تعليمات وار�صادات ملكافحة غ�صل الأم�ال بهدف اإلقاء ال�ص�ء على النقاط الهامة 

التي يجب الإنتباه اإليها قبل تنفيذ العملية امل�صرفية، واطالع امل�ظفني وامل�ص�ؤولني 

والإجراءات  الدولية  التط�رات  �ص�ء  يف  وذلك  والر�صادات،  التعليمات  هذه  على 

امل�صريف  الأم�ال، وحماية اجلهاز  نظام مكافحة غ�صل  اأدخلت على  التي  احلديثة 

على  النقد  �صلطة  وحر�صت  الإجراءات.  تلك  م�اكبة  عدم  تبعات  من  فل�صطني  يف 

التذكري امل�صتمر بالتعاميم املذك�رة اأعاله.

وبالرغم من غياب اإطار ت�صريعي )قان�ن خا�س( ملكافحة جرائم غ�صل الأم�ال حتى 

نهاية عام 2007، اإل اأن �صلطة النقد وا�صتنادًا اإىل اتفاقيات بازل كمرجع ملكافحة هذه 

الظاهرة، قامت باإن�صاء مكتب املتابعة املالية عام 2001 الذي عمل بدوره على مراقبة 

احل�الت ال�اردة وال�صادرة  التي ت�صاوي اأو تزيد قيمتها عن 10000 دولر وبالتن�صيق 
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اأو  اأّما الهدف ال�صرتاتيجي من تاأ�صي�س هذا املكتب  مع الأجهزة الأمنية املخت�صة. 

والقطاعات  امل�صارف  وحماية  القت�صادي  الأمن  على  احلفاظ  يف  فيتمثل  الدائرة 

من اأية خماطر زائدة تهدد �صالمة وا�صتقرار اأو�صاعها املالية ومنع ارتكاب اجلرائم 

املالية. ويعمل املكتب املذك�ر على التعاون مع اجلهات الفل�صطينية املخت�صة لتطبيق 

الق�انني ذات ال�صلة، بالإ�صافة اإىل ن�صر وتعزيز ال�عي العام بجرمية غ�صل الأم�ال 

وطرق ال�قاية منها ومكافحتها على �ص�ء ما ا�صتجد من تط�رات على ال�صاحة الدولية 

بهذا ال�صاأن.  ويف العام 2005 ا�صدرت �صلطة النقد تعميم رقم 2005/67 بخ�ص��س 

ك�ظيفة  ال�صلطة  مناطق  يف  العاملة  البن�ك  جميع  يف  امتثال  مراقب  وظيفة  ان�صاء 

والنظمة  الق�انني  تطبيق  التاأكد من  ال�ظيفة  ت�صمل م�ص�ؤوليات هذة  م�صتقلة حيث 

والتعليمات وق�اعد ال�صل�ك اخلا�صة مبكافحة غ�صل الأم�ال.

كما اأن النيابة العامة الفل�صطينية لزالت بحاجة لتدريب مهني متخ�ص�س مل�صاعدتها 

يف التحقيق يف جرائم غ�صل الأم�ال، ول �صيما اأن هذه اجلرائم تنط�ي على تفا�صيل 

فنية معقدة حتتاج لدراية ومعرفة للتعامل معها.

كما اأن جميع البن�ك العاملة يف مناطق ال�صلطة الفل�صطينية قامت بتعيني م�ظفي 

التنفيذية. ولكن من  ال�صتقاللية عن الدارة  يتمتع�ا بقدر كايف من  لديها  امتثال 

ال�صروري ال�صارة هنا اإىل اأن تعيني م�ظف امتثال يف البن�ك ل�حدها قد ل يك�ن 

تعزيز  اإطار  يف  جاءت  اإذا  اإل  اجلرائم  من  غريها  او  الأم�ال  غ�صل  ملكافحة  كايف 

التدقيق  فيها وظيفة  البن�ك، مبا  املطبقة يف هذه  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  فعالية 

الداخلي وادارة املخاطر وتدريب امل�ظفني من خالل دورات وور�س عمل متخ�ص�صة 

ينق�س غالبية هذه  الذي لزال  الغر�س. وهذا  لهذا  ب�صجالت منا�صبة  والحتفاظ 

البن�ك وخ�ص��صا ال�صغرية واملحلية منها.

اأول ومن ثم  البنك  اإدارة  وتقع م�صئ�لية تطبيق هذه الجراءات على عاتق جمل�س 

الدارة العليا وم�ص�ؤيل جلان المتثال ويف النهاية على كافة امل�ظفني، على اأن يتم 
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اإىل  ت�ؤدي  املتهاونني يف تطبيق هذة الجراءات لن خمالفتها  فر�س عق�بات على 

زعزعة او�صاع البن�ك نف�صها ورمبا باقي م�ؤ�ص�صات القطاع املايل الفل�صطيني. 

هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطيني ومكافحة غ�سل الأموال

هيئة �ص�ق راأ�س املال الفل�صطينية هي اجلهة الرقابية والت�جيهية لقطاع �ص�ق 

راأ�س املال وامل�ؤ�ص�صات العاملة فيه. وتلتزم الهيئة باإن�صاء وتهيئة ال��صائل الكفيلة 

والق�اعد  بالأنظمة  لرقابتها  اخلا�صعة  املالية  امل�ؤ�ص�صات  التزام  من  بالتحقق 

املقرة قان�نًا ملكافحة غ�صل الأم�ال. وي�صمل ذلك و�صع �ص�ابط الرقابة على تلك 

اجلهات، وحتديد الجراءات التي يتعني على هذه امل�ؤ�ص�صات القيام بها لالإلتزام 

بهذه ال�ص�ابط. وميكن الق�ل باأن الهيئة مل تقم حتى الآن باإ�صدار اأي تعليمات 

ر�صمية مكت�بة للم�ؤ�ص�صات املالية اخلا�صعة لرقابتها ب�صاأن مكافحة غ�صل الأم�ال 

والتي قد تن�صاأ من خالل العمليات والن�صطة التي متار�صها ل�صاحلها اأو ل�صالح 

عمالئها. ويجب اأن تت�صمن اأي تعليمات ت�صدر عن الهيئة بهذا اخل�ص��س يف 

امل�صتقبل ال�ص�ابط التالية:

          • 	know your client »صرورة تطبيق �صركات ال��صاطة ملبداأ »اعرف عميلك�

على كافة عمالئها اجلدد واحلاليني.

•تعيني مدير م�صئ�ل عن �صئ�ن مكافحة غ�صل الأم�ال بكل �صركة و�صاطة مالية  	
وحتديد م�صئ�لياته.

•و�صع وتطبيق نظام ملراقبة العمليات غري العادية لعمالء هذه ال�صركات. 	
•حتديد �صيا�صات حفظ ال�صجالت وامل�صتندات يف هذه ال�صركات. 	

•و�صع برنامج لت�فري التدريب امل�صتمر للعاملني بال�صركات. 	
•عدم قب�ل مبالغ نقدية مبا�صرة من العمالء كبديل عن احل�الت امل�صرفية. 	



29

التجربة الفل�سطينية يف مكافحة غ�سل الأموال

•ويف اإطار دور الهيئة، فقد خّل�س مندوب الهيئة اأثناء نقا�صات هذا التقرير دور  	
الهيئة كما يلي:

القان�نية  الن�ص��س  مب�جب  الأم�ال  غ�صل  مكافحة  عملية  يف  الهيئة  دور  ]يربز 
ال�اردة يف قان�ن الأوراق املالية رقم )12( ل�صنة 2004 وقان�ن هيئة �ص�ق راأ�س 

املال رقم )13( ل�صنة 2004 حيث منحا هيئة �ص�ق راأ�س املال مهام و�صالحية 

الإ�صراف  على امل�ؤ�ص�صات املالية غري امل�صرفية والرقابة عليها وتنظيمها 

وترخي�صها. بالإ�صافة اإىل اأن القرار بقان�ن ل�صنة 2007 ب�صاأن مكافحة غ�صل 

الأم�ال قد األزم كافة اجلهات املخت�صة باطالع ال�حدات املخت�صة بحالت 

ال�صتباه. حيث ن�صت املادة )5( منه على:

»على ال�سلطات املخت�سة اللتزام بالتي:

الحتفاظ مبعل�مات كافية ودقيقة واملحافظة عليها وحتديثها فيما يتعلق بحق  1 .

يف  اأ�ص�صت  التي  العتباريني  بالأ�صخا�س  اخلا�صة  ال�صيطرة  وهيكلية  النتفاع 

اأرا�صي ال�صلطة ال�طنية.

امل�صار  املعل�مات  على  القان�ن  تنفيذ  على  القائمة  واجلهات  ال�حدة  اطالع  2 .

ال�صتباه  حالت  يف  ال�صرعة  وجه  على  املادة  هذه  من   )1( الفقرة  يف  اإليها 

والتحقيق«.

ول زالت هيئة �ص�ق راأ�س املال يف ط�ر اإعداد تعليمات خا�صة بعملية مكافحة غ�صل 

الأم�ال يف �صمن القطاعات التي ت�صرف عليها واأهمها قطاع الأوراق املالية وعمليات 

ال�ص�ق املايل.
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ونورد اأدناه اأهم مالمح التعليمات التي �ست�سدر عن الهيئة بهذا اخل�سو�س.

•تطبيق مبداأ )اأعرف عميلك( يف ال�سوق املايل الثانوي، وذلك من خالل: 	
وال�صركات  املعن�يني  الأ�صخا�س  فيها  مبا  وامل�صرتين  البائعني  من  التحقق  1 .

وامل�ؤ�ص�صات املالية والهيئات احلك�مية.

التحقق من ه�ية وعناوين الأ�صخا�س املتعاملني يف ال�ص�ق. 2 .

ت�صتخدم  املالية  الأ�ص�اق  اأن  حيث  املتعاملني،  ون�صاط  عمل  تفا�صيل  معرفة  3 .

لعمليات غ�صل الأم�ال من خالل مرحلتني اأو ثالث مراحل. وعليه يجب حتديد 

ما يلي:

-  ما ه� م�صدر ثروة امل�صتثمر؟

-  ما هي الأ�صباب التي تقف وراء قيام امل�صتثمر ببيع و�صراء الأ�صهم؟

-  ما ه� م�صت�ى ومدى املخاطرة التي يتعر�س لها امل�صتثمر؟

-  ما هي معايري ال�صتثمار التي يتبعها امل�صتثمر؟

-  ما هي ترتيبات الت�ص�ية اخلا�صة بامل�صتثمر؟

•بذل العناية واجلهد الواجب يف تعامالت الأوراق املالية. 	
والأنظمة  للقوانني  بالمتثال  للهيئة  اخلا�سعة  اجلهات  كافة  قيام  •�سمان  	

والتعليمات ال�سادرة عن الهيئة بهذا اخل�سو�س.

•�سمان تطبيق كافة اجلهات اخلا�سعة للهيئة اإجراءات رقابة داخلية مالئمة. 	
يف  ملوظفيها  تدريبية  برامج  بتنفيذ  للهيئة  اخلا�سعة  اجلهات  قيام  •�سمان  	

جمال مكافحة غ�سل الأموال.

•متابعة كيفية عمل الو�سيط وحتديدها على النحو التايل: 	
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مهام وم�سوؤوليات ق�سم فتح احل�سابات: 1 .

	•القيام بالتدقيق والتحري الالزمني لتطبيق قاعدة )اعرف عميلك(
	•و�صع �صقف حمدد للمبالغ التي ميكن للعميل البيع وال�صراء مب�جبها.

	•احل�ص�ل على تفا�صيل الت�ص�يات خل�صم الع�ائد من قيمة الأ�صهم.
	•اإعالم ال��صيط املتعامل باأنه قد مت فتح احل�صاب.

الو�سيط: املهام وامل�سوؤوليات:  .2

	•يق�م العميل بالت�صال بال��صيط واإعطاءه اأوامر البيع وال�صراء.
	•يق�م ال��صيط باإعطاء امل�ص�رة للعميل ح�ل ال�صتثمار.

	•تزويد اأوامر البيع وال�صراء وتفا�صيلها اإىل مكتب الدعم.

مكتب الدعم: املهام وامل�سوؤوليات:  .3

	•القيام باإدخال وتثبيت اأوامر ال�صراء يف ح�صابات العمالء.
	•القيام باإدخال وتثبيت اأوامر البيع يف ح�صابات العمالء بالت�ازي مع تفا�صيل 

الت�ص�يات.

مطابقة  تك�ن  اأن  و�صمان  الفعلية  الت�ص�ية  ترتيبات  من  والتثبيت  	•التحقق 
للمعل�مات والتفا�صيل الأ�صلية.

املكتب الو�سيط: املهام وامل�سوؤوليات:  .4

	•مراقبة مدى التزام العمالء بحدود البيع وال�صراء.
	•مراقبة اأية �صفقات غري عادية مبا يف ذلك تدقيق حمفظة العميل الكلية.

مراقبة اأية ترتيبات تتعلق بالت�ص�ية غري العادية.	•
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304 الإطار الت�سريعي احلايل ملكافحة غ�سل الأموال:

عام  نهاية  يف  عبا�س  حمم�د  ال�صيد  الفل�صطينية  ال�طنية  ال�صلطة  رئي�س  اأ�صدر 

الأ�صا�صي  القان�ن  من   )43( املادة  وفق  الد�صت�رية  ل�صالحياته  ا�صتنادًا   ،2007

وملحقنْي. مادة   50 من  يتاألف  الأم�ال  غ�صل  ملكافحة  بقان�ن  قرارًا   2003  ل�صنة 

ويعر�س هذا القرار بقان�ن الأفعال التي ت�صكل جرمية غ�صل الأم�ال: كا�صتبدال اأو 

حت�يل اأم�ال متح�صلة من جرمية لغر�س اإخفاء اأو مت�يه الأ�صل غري امل�صروع، اأو 

القان�نية  التبعات  الإفالت من  الأ�صلية على  مل�صاعدة �صخ�س مت�رط يف اجلرمية 

لالأم�ال  امل�صدر  اأو  احلقيقة،  الطبيعة  اإخفاء  كذلك  وت�صمل  فعله،  على  املرتتبة 

اأو ا�صتخدامها،  اأو حيازتها  اأو متلك الأم�ال،  مع العلم، باأنها متح�صالت جرمية، 

وه� يعلم باأنها متح�صالت جرمية، وكذلك ال�صرتاك وامل�صاعدة والتحري�س على 

ارتكاب اأي فعل من الأفعال ال�صابقة.

وقد عرف هذا القان�ن غ�صل الأم�ال يف املادة »2« باأنه اأي عمل اأو ال�صروع يف عمل 

يق�صد به اإخفاء امل�صدر احلقيقي لالأم�ال املتح�صلة من اجلرائم الأ�صلية وذلك 

على النح� التايل:

متح�صل من جرمية  مال  كل  الأم�ال  غ�صل  م�صروع وحمال جلرمية  ماًل غري  يعد 

املهاجرين وال�صتغالل  الب�صر وتهريب  الإجتار يف  اأو  اإجرامية  امل�صاركة يف جماعة 

اجلن�صي والإجتار الغري م�صروع يف املخدرات وال�صلحة والذخائر والب�صائع امل�صروقة 

والتهريب  وال�صرقة  وال�صط�  والتزوير  والتزييف  والإحتيال  والإختال�س  والر�ص�ة 

والتالعب يف اأ�ص�اق املال واخلطف والحتجاز اأو اأخذ الرهائن.

ومت ان�صاء مب�جب اأحكام هذا القان�ن جلنة ت�صمى )اللجنة ال�طنية ملكافحة جرمية 

غ�صل الأم�ال(، ويتلخ�س اخت�صا�صها يف و�صع ال�صيا�صات العامة ملكافحة جرمية 

غ�صل الأم�ال والتن�صيق مع ال�صلطات املخت�صة بهذا اخل�ص��س و م�اكبة التط�رات 

الدولية والإقليمية ملكافحة غ�صل الأم�ال و متثيل ال�صلطة ال�طنية يف املحافل الدولية 



33

التجربة الفل�سطينية يف مكافحة غ�سل الأموال

املتعلقة مبكافحة هذه اجلرمية و رفع التقارير الدورية وامل�ص�رة املتعلقة مبكافحة 

و  اأ�صهر  ثالثة  كل  ال�زراء  وجمل�س  ال�طنية  ال�صلطة  لرئي�س  الأم�ال  غ�صل  جرمية 

اإعداد الل�ائح وا�صدار التعليمات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القان�ن ورفعها ملجل�س 

ال�زراء لإ�صدارها.

العينية  وامل�صادرة  مالية  غرامات  وفر�س  باحلب�س  تتمثل  عق�بات  اقرار  مت  وقد 

بهذه  املختلطة  الأم�ال  فيها  مبا  اجلرمية،  متح�صالت  ت�صكل  التي  لالم�ال 

املتح�صالت اأو امل�صتقة من اأو املتبادلة مع هذه املتح�صالت، اأو الأم�ال التي تعادل 

قيمتها تلك املتح�صالت و الأم�ال التي ت�صكل م��ص�ع اجلرمية و الأم�ال التي ت�صكل 

دخاًل اأو منافع اأخرى يتح�صل عليها من هذه الأم�ال.

ال�صا�صية  والجراءات  املبادىء  مع  بعيد  حد  اإىل  القان�ن  هذا  ن�ص��س  وتن�صجم 

يف  النافذة  والق�انني  الدولية  التفاقيات  ت�صمنتها  التي  الأم�ال  غ�صل  ملكافحة 

الكثري من  وفيه  اأنه جاء مف�صاًل  ي�ؤخذ عليه  واإن كان  العامل الخرى،  معظم دول 

الجراءات التنفيذية، واأنه اأعطى �صالحيات وا�صعة لدائرة املتابعة والنيابة العامة 

واأنه قد يتعار�س مع مبداأ ال�صرية امل�صرفية، وان تطبيقه ي�صع اأعباء مالية كبرية 

على البن�ك وامل�ؤ�ص�صات التي تخ�صع له. وقد �صدرت ق�انني مماثلة يف كل من م�صر 

قيد  حاليا  ق�انني  م�صاريع  وهناك  وت�ن�س،  واملغرب  والمارات  والبحرين  وقطر 

ال�صدار يف كل من الردن وال�صع�دية وقطر.

قبل  من  تطبيقه  جناعة  مدى  تقييم  ال�صعب  من  فاإنه  القان�ن،  حلداثة  ونظرا 

ال�طنية  اللجنة  اأن  ذكره  اجلدير  ومن  ذلك.  على  املرتتبة  والآثار  املعنية  اجلهات 

ملكافحة غ�صل الأم�ال مبقت�صى القان�ن قد ت�صكلت مب�جب مر�ص�م يف 2008/6/16 

القان�ن  لتنفيذ  واإجراءات عمل  ل�ائح  التقرير(  )اإعداد  الآن  ت�صدر حتى  لكن مل 

والتي تقع م�ص�ؤولية و�صعها على اللجنة ال�طنية املذك�رة. كما اأنه مل يجري حتى الآن 

تنفيذ برامج تدريب مكثفة ومتخ�ص�صة ح�ل جرمية غ�صل الأم�ال وطرق الك�صف 
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عنها ومكافحتها مل�ظفي وحدة املتابعة يف �صلطة النقد وم�ظفي البن�ك وخ�ص��صًا 

مراقبي المتثال فيها وم�ظفي م�ؤ�ص�صات �ص�ق راأ�س املال. وكان عقد ور�صة تدريبية 

واحدة قبل اأ�صهر للم�ظفني املعنيني املذك�رين يف رام اهلل بقيادة فريق من خرباء 

�صندوق النقد الدويل يف غ�صل الأم�ال.

404 الطار التنظيمي املوؤ�س�سي ملكافحة غ�سل الأموال

الطار التنظيمي يف البنوك

بداأت البن�ك العاملة يف مناطق ال�صلطة ال�طنية الفل�صطينية ا�صتنادا اإىل وثيقة بازل 

عن العناية ال�اجبة بخ�ص��س العمالء)BIS2001( وكذلك اإىل املبادئ العامة يف 

اأ�صدرته جلنة »بازل«  الدليل العام لفتح احل�صابات وحتديد ه�ية العمالء، والذي 

اخل�ص��س  بهذا  النقد  �صلطة  وبالغات  تعليمات  واإىل   2003 فرباير/�صباط  يف 

ب��صع اأطر تنظيمية/ م�ؤ�ص�صية ملكافحة غ�صل الأم�ال على الرغم من غياب القان�ن 

الفل�صطيني بهذا ال�صاأن حينها. وميكن تلخي�س اأ�ص�س اأبرز مالمح هذه الأطر على 

النح� التايل: 

•التحقق من ه�ية املعتمد اأو العميل. 	
•حفظ ال�صجالت ب�صكل اآمن وم�ث�ق.  	

المتثال  ملراقب  املعل�مات  وتقدمي  فيها  امل�صتبه  احلالت  عن  الإبالغ  •واجب  	
املعني يف كل بنك.

•ت�صكيل جلان على م�صت�ى جمل�س الدارة والدارة التنفيذية العليا للبنك تهتم  	
ب��صع �صيا�صات حلظر ومكافحة غ�صل الأم�ال.

ونظرا لن عملية مكافحة غ�صل الأم�ال تبداأ ورمبا تنتهي باملتعاملني مع امل�ؤ�ص�صات 
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امل�صرفية واملالية، فاإن البن�ك العاملة يف مناطق ال�صلطة قامت بعدة جراءات على 

�صعيد التحقق من ه�يتهم وان تباينت فيما بينها ب�صاأن درجة �صرامة و�صم�لية هذه 

اأكرث التزاما بق�اعد  اأن تك�ن البن�ك ال�افدة والكبرية  الجراءات، فمن الطبيعي 

العمل امل�صريف ال�صليم ب�صكل عام واجراءات مكافحة غ�صل الأم�ال ب�صكل خا�س، 

البن�ك ال�صغرية قد تتهاون يف تطبيق هذه الجراءات حر�صا  اأن بع�س  ول �صيما 

منها على جذب ودائع اأكرب. وميكن تلخي�س هذه الجراءات على النح� التايل:

اإجراءات التعرف على املعتمدين اأو العمالء

•اعرف معتمدك اأو عميلك. 	
•اعرف معتمدي معتمدك اأو عميلك.  	

•اعرف م�ظفيك. 	
•اعرف البن�ك املرا�صلة. 	

•اعرف الطراف ذوي العالقة. 	

اهداف �سيا�سة التعرف على املعتمدين اأو العمالء

•زيادة التزام البنك مبمار�صة العمل امل�صريف ال�صليم. 	
•حماية �صمعة البنك. 	

•الحتفاظ بعالقات جيده مع املعتمدين اجليدين. 	
•ت�صاعد يف ت�ص�يق املنتجات و خدمات البنك التي تتالءم مع طبيعة ن�صاط املعتمد. 	
•ت�صاعد  من خالل ال�صتمرار بالتعامل مع املعتمدين معرفة اأي تغيري يف طبيعة  	

ن�صاط املعتمد.

•القدرة على حتديد وزن املخاطر املحتملة. 	
•القدرة على حتديد العمليات / احلركات غري العتيادية. 	
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•تقليل اإمكانية اأن يك�ن البنك �صحية لالأعمال غري امل�صروعة. 	

كيف تتحقق عملية اإعرف معتمدك KYC اأو عميلك؟

•حتديد ه�ية املعتمد / وثائق اإثبات ال�صخ�صية. 	
•احل�ص�ل على معل�مات / م�صتندات اإ�صافية. 	

•التاأكد من �صحة و�صالحية امل�صتندات. 	
•مراقبة الن�صاط غري العتيادي للمعتمد. 	

:
6
اأما املعلومات اجلوهرية املطلوبة عادة لفتح احل�ساب فهي

•الهدف من فتح احل�صاب. 	
•م�صادر مت�يل احل�صاب. 	
•طبيعة ن�صاط احل�صاب. 	

تق�م  اأن  فعليها  ال��صاطة  �صركات  قبل  من  عميلك  اعرف  مبداأ  تطبيق  عند  اأما 

بالجراءات التالية:

•ا�صتيفاء العميل لنم�ذج فتح احل�صاب ومن�ذج التعرف على العميل. 	
وفقًا  عنهم  نيابة  بالت�قيع  املف��صني  والأ�صخا�س  العمالء  ه�ية  من  •التحقق  	

للم�صتندات القان�نية التي تت�فر لدى ال�صراة.

•حتديث بيانات العمالء ب�صفة دورية اأو عند ظه�ر �صك�ك ب�صاأنها يف اأي مرحلة  	
من مراحل التعامل.

•الحتفاظ ب�ص�رة من امل�صتندات الأ�صلية الدالة على ه�ية العمالء والأ�صخا�س  	
املف��صني بالت�قيع نيابة عنهم.

اأو اجلهات التي يحظر  اأو التعامل مع الأ�صخا�س  •اللتزام بعدم فتح ح�صابات  	
Basel Committee on Banking Supervision، 2003  

6
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التعامل معها طبقًا للنظم القان�نية املعم�ل بها ووفقًا ملا يتم الإخطار به من 

اجلهات املعنية.

504 معوقات مكافحة غ�سل الأموال يف املناطق الفل�سطينية

اول: ال�سرية امل�سرفية

تعد ال�صرية امل�صرفية ثروة وطنية ثمينة لالقت�صاد ال�طني، وهي من اأهم املبادىء 

الثقة والطماأنينة لذوي روؤو�س الأم�ال  العمل امل�صريف حيث تبث  التي يق�م عليها 

ذلك  فيعد  برثواتهم  ال�صلة  ذات  املعل�مات  وكافة  امل�صرفية  اأعمالهم  �صرية  على 

ال�طن  حدود  داخل  لال�صتثمار  مالئمة  ت�صريعية  وبيئة  منا�صبا  قان�نيا  حافزا 

وت�صجيع الإدخارات ال�طنية بدل من تهريبها لبلد اآخر، فهي جتذب روؤو�س الأم�ال 

والر�صاميل وال�صتثمارات الأجنبية، فتنعك�س عندئذ اآثارها الإيجابية على القت�صاد 

امل�صرفية  لل�صرية  القان�نية  احلماية  حتقيق  ينبغي  ذلك  اإىل  ولل��ص�ل  ال�طني. 

وتفعيلها ل�صمان الدخل والأمن وال�صتثمار لكافة العمالء الذين يتعامل�ن مع البن�ك 

املحلية.

ال�صلطة وال�صالحية  له  الذي  الفل�صطيني  بالق�صاء املحلي  تلقائيًا  ال�صرية  وترتبط 

القان�نية يف حني لميلك ذلك ق�صاء اأي دولة اخرى بطلب احل�ص�ل على معل�مات 

النقد  �صلطة  عليه  اأكدت  اي�صًا  املبداأ  وهذا  اأخرى  دولة  يف  م�ج�دة  ح�صابات  عن 

الفل�صطينية . وعليه التزمت البن�ك العاملة يف املناطق اخلا�صعة ل�صيادة ال�صلطة 

ال�طنية الفل�صطينية مببداأ ال�صرية امل�صرفية وو�صعت يف اأنظمتها ول�ائحها الداخلية 

امل�صرفية  لل�صرية  خمالفتهم  بحقهم  يثبت  الذين  امل�ظفني  بحق  قا�صية  عق�بات 

ت�صل اإىل حد الف�صل عن العمل اإذا اأدت تلك املخالفة لال�صرار.
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العمالء  اأو  املعتمدين  حل�صابات  القان�نية  واحل�صانة  احلماية  هذه  رغم  اأنه  اإل 

احلماية  هذه  هل  وه�  هام  ت�صاوؤل  يث�ر  فاإنه  احل�صابات،  تلك  وبيانات  امل�صرفيني 

وحق  حرية  املعتمد  ميلك  بحيث  مطلق   
ً
مبداأ امل�صرفية  ال�صرية  ومبداأ  واحل�صانة 

حتريك واإدخال واإخراج اأم�ال من ح�صابه دون رقابة اأو اإ�صراف ذلك البنك الذي 

وعليه.  الرقابة  �صلطة  ميلك  ل  البنك  ذلك  اأن  ذريعة  حتت  لديه  بح�صاب  يحتفظ 

ولالإجابة على هذا الت�صاوؤل ن�ؤكد على ما يلي : 

•ل ي�صتطيع العميل اأو املعتمد ا�صتعمال ح�صابه يف عمليات غ�صل الأم�ال الناجمة  	
تلك  مترير  يف  ج�صرًا  احل�صاب  ذلك  يك�ن  اأن  يج�ز  ل  وبالتايل  جرائم،  عن 

الأم�ال ونقلها من واإىل البن�ك ومن دولة اإىل اخرى.

اأو املعتمد يجب اأن يلتزم بالإتفاق مع البنك باأن فتح ح�صابه يك�ن  •ان العميل  	
فقط لأغرا�س م�صروعة قان�نًا ومن هنا ياأتي املبداأ امل�صريف )اإعرف عميلك( 

ويبداأ ذلك من حلظة فتح احل�صاب حيث يج�ز لأي بنك رف�س فتح ح�صاب لأي 

�صخ�س اإذا اعتقد البنك اأن ذلك ال�صخ�س لديه اأهداف غري قان�نية من فتح 

.
7

احل�صاب

ثانيا: حداثة التجربة الفل�سطينية

�صعيد  البن�ك على  ومعها  النقد  �صلطة  تبذلها  التي  فبالرغم من اجله�د احلثيثة 

هذه  ملكافحة  بقان�ن  رئا�صي  مر�ص�م  اإ�صدار  من  وبالرغم  الأم�ال،  غ�صل  مكافحة 

ل  املجال  هذا  يف  الفل�صطينية  التجربة  اأن  اإل  والجتماعية،  القت�صادية  الآفة 

ال�طنية ملكافحة غ�صل  اللجنة  ت�صكيل  وتعزيز. فقد مت  لتط�ير  فتية وبحاجة  زالت 

الأم�ال كما ين�س عليه القان�ن واإن جاء ذلك متاأخرًا، اإل اأنها مل تقم بعد باإعداد 

الل�ائح والتعليمات التنفيذية الناظمة لعمل دائرة املتابعة يف �صلطة النقد  وتعميم 

  نعيم ف�صل، 2006 ندوة نظمها الئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة »اأمان«
7
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املكلفة بهذا امللف. كما اأنه ل زال هنالك حاجة لعقد مزيد من الدورات التدريبية 

املتخ�ص�صة مل�ظفي الدائرة وم�ظفي البن�ك وامل�ؤ�ص�صات املالية الذين تقع عليهم 

م�ص�ؤولية مكافحة غ�صل الأم�ال.

ثالثاً: اخللط يف املفاهيم والت�سكيك يف الدوافع

 « الرهاب   « م��ص�ع  على  املتحدة  ال�ليات  بقيادة  الدويل  املجتمع  لرتكيز  فنظرًا 

باعتباره اأحد الن�صطة الجرامية املت�صلة بغ�صل الأم�ال، فاإن ذلك يثري كثريا من 

احلقيقية  والن�ايا  الدوافع  بخ�ص��س  الفل�صطينيني  من  وا�صع  قطاع  لدى  ال�صك�ك 

وراء هذا الت�جه. فالفل�صطيني�ن مييزون بني املقاومة امل�صروعة لالحتالل والرهاب، 

ولذا فلديهم الكثريين من التحفظات على الجندة الدولية بهذا ال�صدد ويجعلهم 

يرتددون يف التعاون الكايف مع اجلهات املخت�صة مما يعيق من التقدم امللم��س يف 

جه�د مكافحة غ�صل الأم�ال. 
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5. اخلال�سة والتو�سيات

•هناك عمليات غ�صل اأم�ال قائمة يف فل�صطني، لكنها ترتكز يف جرائم التهريب  	
باأن  الق�ل  امل�صروع. وميكن  والك�صب غري  والأ�صلحة  الفا�صدة  بال�صلع  والإجتار 

هذه الظاهرة اأقل حجمًا و�صررًا ونطاقا مقارنة بكثري من الدول يف العامل.

التط�رات  واكب  فل�صطني  يف  امل�صريف  للجهاز  وامل�ؤ�ص�صي  القان�ين  الطار  •ان  	
الأم�ال  غ�صل  مكافحة  نظام  على  اأدخلت  التي  احلديثة  والجراءات  الدولية 

قان�ن  اإ�صدار  يف  والتاأخر  واملادية  الفنية  الإمكانيات  �صعف  من  الرغم  على 

مكافحة غ�صل الأم�ال. ولكن ميكن الإ�صارة اإىل عدد من الن�اق�س بهذا ال�صاأن  

ومب�ؤ�ص�صات �ص�ق راأ�س املال وذلك على النح� التايل:

اأن الإطار القان�ين وامل�ؤ�ص�صي يف فل�صطني فيما يتعلق بال�ص�ق املايل  و�صركات  1 .

ال��صاطة بحاجة اإىل تعزيز اأكرب مل�اكبة التط�رات القليمية واملحلية. 

على  واأ�صهلها  الطرق  اأخطر  من  يعترب  املالية  الوراق  يف  ال�صتثمار  اأن  2 .

مبي�صي الأم�ال نظرًا لعدم حتقق �صركات ال��صاطة يف فل�صطني ب�صكل كايف 

بعد من م�صادر الأم�ال امل�صتثمرة.

اإن هيئة �ص�ق راأ�س املال الفل�صطينية ل زالت غري فاعلة على �صعيد حت�صني  3 .

امل�ؤ�ص�صات اخلا�صعة لرقابتها يف وجه عمليات غ�صل الأم�ال املحتملة.

اإن اللجنة ال�طنية ملكافحة غ�صل الأم�ال يجب اأن تق�م  باإ�صدار ال�صيا�صات  4 .

والل�ائح التنفيذية اخلا�صة بعمل دائرة املتابعة يف �صلطة النقد.

ان قان�ن مكافحة غ�صل الأم�ال ه� اأداة لردع مرتكبي هذة اجلرمية اإل اأنه  5 .

ترك مالذ اآمن من ال�صجن وذلك ب�صراء مدة احلكم بغرامات مالية ح�صب 
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اأ�صاًل  اأم�ال مغ�ص�لة  الغرامة من  اأن يتم دفع  طبيعة اجلرمية، فال يعقل 

وقد اجتازت مرحلة الحالل والتم�يه اأي اأنها اأ�صبحت يف مرحلة الدمج. 

الأم�ال كما  لهذه  العينية  بامل�صادرة  القان�ن يحكم  اأن  وبالرغم من  هذا 

ا�صرنا �صابقا.

•اإن الطار العملياتي اأو التنفيذي ملكافحة غ�صل الأم�ال ل زال بحاجة ملزيد من  	
املعنيني  اأو�صاط  يف  والت�عية  التدريب  جمال  يف  وخ�ص��صا  والتط�ير  التعزيز 

اأكرث  يبدو  املطلب  وهذا  عام.  ب�صكل  الفل�صطيني  املجتمع  ويف  خا�س  ب�صكل 

احلاحا يف اأو�صاط النيابة العامة.

وعليه ن��صي مبا يلي:

حث اللجنة ال�طنية ملكافحة غ�صل الأم�ال اإ�صدار ال�صيا�صات والل�ائح التنفيذية  1 .

اخلا�صة بالقان�ن.

لكافة  تثقيفية  عمل  ور�صات  وعقد  امل�ال  غ�صل  مكافحة  بقان�ن  العمل  ت�صديد  2 .

كمادة  واعتمادها  اجلامعات  يف  للتدري�س  مادة  واعداد  املجتمع  �صرائح 

ا�صا�صية.

. 3 تبني �صيا�صة الت�ازن بني ال�صرية امل�صرفية وعمليات غ�صل الأم�ال، حيث تعد 

ال�صرية امل�صرفية غطاء للمنظمات والع�صابات الإجرامية لإخفاء ال�صخ�صية 

احلقيقية له�ؤلء املجرمني، ليبق�ا خارج التحريات والعدالة اجلنائية. 

الإن�صمام اإىل الإتفاقيات الدولية ح�ل مكافحة غ�صل الأم�ال. 4 .

عن  ال�صتعا�صة  بعدم  الأم�ال  غ�صل  مكافحة  قان�ن  يف  العق�بات  بند  تعديل  5 .

ال�صجن بالغرامات املالية وت�صديد العق�بات بال�صجن.

من  والتجاروالهيئات  وامل�ؤ�ص�صات  ال�صركات  كافة  على  بالقان�ن  العمل  ت�صديد  6 .
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خالل مرجعياتهم، وتفعيل دور اللجنة ال�طنية ملكافحة غ�صل الأم�ال.

خلق وظيفة مراقب امتثال يف �ص�ق فل�صطني لل�راق املالية ويف كل واحدة من  7 .

تاأ�صي�س وحدة  اإىل  الأع�صاء فيه ك�ظيفة م�صتقلة بال�صافة  ال��صاطة  �صركات 

معل�مات مالية.

وفتح  التح�يالت  وامل�صرفية عند  القت�صادية  امل�ؤ�ص�صات  على  الرقابة  اإحكام  8 .

الأم�ال  ومعرفة  امل�صتثمرة  الأجنبية  الأم�ال  م�صادر  من  والتاأكد  احل�صابات 

الداخلة واخلارجة.

التحقق من املعامالت امل�صرفية واملالية يف البن�ك وامل�ؤ�ص�صات املالية املختلفة  9 .

وذلك على النح� التايل:

•يجب التحقق من جدية و�صالمة كافة املعامالت املالية كما ينبغي التحقق من  	
اأو مت�يل الإرهاب مهما كانت  عدم ا�صتغالل هذه املعامالت يف غ�صل الأم�ال 

املبالغ امل�صتغلة فيها.

•ت�صجيل بيانات كافة العمليات املالية وغري املالية يف ال�صجالت املن�ص��س عليها  	
يف القان�ن والل�ائح والقرارات املعم�ل بها يف ال�ص�ق.

وال�صجالت لكل �صخ�س يدخل يف معاملة  الدفاتر  املعامالت يف  •ت�صجيل كافة  	
كان  اأّيًا  الأخرى  بالعمالت  يعادلها  ما  اأو  دولر   10000 قيمتها  تزيد  مالية 

ن�عها.

•عدم عقد اأي �صفقات اأو الدخ�ل يف معامالت غري حقيقية اأو وهمية اأو تنفيذها  	
مع اأ�صماء جمه�لة اأو با�صتخدام وثائق ه�ية ت�يف اأ�صحابها.

•التحقق من ه�ية وعن�ان ال�صخ�س الطبيعي اأو من ين�ب عنه ا�صتنادا اإىل وثيقة  	
ه�ية ر�صمية �صاحلة وت�ؤخذ ن�صخ من هذه اله�ية، وذلك عند الدخ�ل معه يف 
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اأي عالقة عمل اأو اإجراء �صفقات اأو تقدمي خدمات اأو اإدارة اأم�ال اأو غري ذلك 

من الأعمال واخلدمات املن�ص��س عليها يف املادة ال�صاد�صة.

غ�صل  مكافحة  جه�د  لتعزيز  التدريبية  والربامج  الرقابية  الإجراءات  تطبيق  10 .

الأم�ال من قبل جميع الطراف املعنية والتي ميكن تلخي�صها مبا يلي:

ذلك  يف  مبا   ، فعالية  اأكرث  داخلية  رقابية  واأنظمة  �صيا�صات  وتطبيق  تط�ير  11 .

ت�صكيل جلان تدقيق وادارة املخاطرعلى م�صت�ى جمال�س اإدارات البن�ك وباقي 

امل�ؤ�ص�صات املالية. 

اإعداد برامج تدريبية م�صتمرة للم�ظفني والعاملني لأحاطتهم بامل�صتجدات يف  12 .

جمال عمليات غ�صل الأم�ال ومت�يل الإرهاب والعمليات امل�صب�هة الأخرى مبا 

وبالغـات  التقارير  واإعداد  العمليات  تلك  على  التعرف  قدراتهم يف  يرفع من 

احلالت امل�صب�هة.

التزام كل �صركة اأو مكتب و�صاطة بتعيني م�صئ�ل متابعة خمت�س يق�م بالإبالغ  13 .

عن جرائم غ�صل الأم�ال ومت�يل الإرهاب اإىل ال�حدة مبا�صرة مع اإر�صال ن�صخة 

اإىل م�صئ�ل متابعة يف ال�ص�ق وله خربة بالت�صريعات ال�طنية وغريها من النظم 

والإر�صادات املتعلقة بغ�صل الأم�ال.
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حيث  احلايل،  ع�صرنا  يف  اجلرائم  اأخطر  من  الأم�ال  غ�صل  جرمية  اأ�صبحت 

ت�صاعدت اآثارها يف العقدين الأخريين ب�صكل ينذر باخلطر م�صتغلة بذلك التط�رات 

الهائلة يف القت�صاديات العاملية، مما دفع اجلهات الت�صريعية و الرقابية اإىل و�صع و 

حتديث ا�صرتاتيجياتها و ق�انينها و تعليماتها ملكافحة هذه الآفة القت�صادية.

و حتى تكتمل املنظ�مة، كان ل بد من اإيجاد اأدوات و اآليات لتنفيذ و اإنفاذ الق�انني 

و الت�صريعات املعنية. 

تعرف عملية غ�صل الأم�ال على اأنها عملية اإعادة تدوير الأم�ال الناجتة عن الأعمال 

غري امل�صروعة يف جمالت وقن�ات ا�صتثمار م�صروعة لإخفاء امل�صدر احلقيقي لهذه 

الأم�ال ولتبدو كما ل� كانت قد ت�لدت من م�صدر م�صروع. ومن اأمثلة هذه الأعمال 

غري امل�صروعة جتارة املخدرات و الرقيق و الدعارة و الن�صب والحتيال وال�صرقة 

والتزوير واجلرائم املالية الأخرى.

و علية، فان عملية غ�صل الأم�ال متر بثالثة مراحل اأ�صا�صية - و ان كانت متداخلة 

-  كما يلي:

 )Placement( املرحلة الأوىل : التوظيف

يتم خالل هذه املرحلة ت�ظيف اأو ا�صتثمار اأو اإدخال الأم�ال املتاأتية من جرمية اأو 

عمل غري م�صروع اإىل النظام املايل.

 )Layering( املرحلة الثانية :  التغطية

يتم خالل هذه املرحلة اإخفاء و/اأو مت�يه عالقة الأم�ال مع م�صادرها غري امل�صروعة 

من خالل القيام ب�صل�صلة معقدة من العمليات املالية وغري املالية.
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 )Integration( املرحلة الثالثة :  الدمج

يتم خالل هذه املرحلة دمج الأم�ال املغ�ص�لة يف القت�صاد بحيث ي�صبح من ال�صعب 

التمييز بينها وبني الأم�ال املتاأتية من م�صادر م�صروعة.

غ�صل  عمليات  يف  ل�صتخدامه  عر�صة  القطاعات  اأكرث  من  امل�صريف  القطاع  يعترب 

الأم�ال لذلك يقع على عاتقه و�صع �صيا�صات و اإجراءات عمل وا�صحة و اإيجاد اآليات 

عمل منا�صبة ت�صمن اللتزام و التنفيذ الفعال للت�صريعات والق�انني ال�طنية. 

قان�ن  تطبيق  يف  لها  املرافقة  التحديات  و  النجاح  مق�مات  اأهم  يلي  فيما  نطرح 

مكافحة غ�صل الأم�ال يف القطاع امل�صريف:

اأهم مقومات جناح تطبيق قانون مكافحة غ�سل الأموال:

يف جمال التحكم املوؤ�س�سي:

- ا�صناد متابعة و مراقبة اللتزام بالق�انني و الت�صريعات اخلا�صة مبكافحة عمليات 

غ�صل الأم�ال اإىل م�ظفني م�ؤهلني و تقدمي الدعم و امل�ارد الالزمة للقيام باعمالهم 

على امت وجه

- �صمان ا�صتقاللية امل�ظفني امل�صئ�لني عن هذه ال�ظيفة من خالل اتباعهم ملجل�س 

الدارة او احدى اللجان املنبثقة عنه

يف جمال حتقيق مبداأ اعرف زبونك:

- اعداد �صيا�صات و اجراءات عمل وا�صحة للتعرف و التحقق من ه�ية الزبائن و 

امل�صتفيدين احلقيقيني.
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ق�اعد  على  يحت�ي  عمل   دليل  باعداد  امل�صريف  للقطاع  املهنية  اجلمعية  قيام   -

لت�حيد  ا�صا�صا  تك�ن  و بحيث  الأم�ال  ملكافحة غ�صل  والإجراءات  لل�صيا�صات  عامة 

املتطلبات بهذا ال�صاأن

- فهم احتياجات الزبائن املالية و بالتايل تقدمي اخلدمات التي تنا�صب احتياجاتهم 

بناء على املعل�مات و امل�صتندات التي يقدم�نها.

يف جمال التوعية و التثقيف و التدريب:

- ن�صر التثقيف و الت�عية بني اجلمه�ر فيما يتعلق مبكافحة غ�صل الأم�ال و مت�يل 

العمليات الجرامية.

- ت��صيح الآثار ال�صلبية لعمليات غ�صل الأم�ال و ن�صري اإىل التالية على �صبيل املثال:

	•اإخراج الأم�ال الكبرية من الدوله مما ي�صعف فر�س ال�صتثمار احلقيقي
	•ت�صرر الدخل الق�مي و معدلت الأ�صعار

	•انخفا�س العائدات ال�صريبية 
	•اإ�صاءة �صمعة الدولة 

	•انت�صار اجلرائم و ازدياد عدد املجرمني
	•اإثراء املجرمني

	• متكني املجرمني من ال�صيطرة على اقت�صاد الدولة 
- التعاون امل�صرتك ما بني خمتلف قطاعات العمل املايل و م�ؤ�ص�صات املجتمع املدين 

من خالل عقد ال�ر�صات / حلقات النقا�س التي ت��صح هذه املفاهيم و العمل امل�صرتك  

حلماية القت�صاد ال�طني.

- تدريب العاملني بالقطاع امل�صريف على �صيا�صات و اجراءات التعرف و التحقق من 
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ه�ية الزب�ن، و التعرف على العمليات املالية و الن�صطة امل�صب�هه و البالغ عنها، 

الخ

بتطبيق  يتعلق  فيما  امل�صريف  القطاع  م�ؤ�ص�صات  اإدارات  بني  والتن�صيق  التعاون   -

املمار�صات ال�صحيحة لتطبيق قان�ن مكافحة غ�صل الأم�ال.

يف جمال املراقبة امل�ستمرة:

	•التحديث امل�صتمر ملعل�مات الزبائن بهدف ال�ق�ف على او�صاعهم املالية 
	•تطبيق برامج رقابة اآلية متط�رة ملراقبة العمليات املالية 

	•الت�فيق بني خدمة الزبائن و متطلبات المتثال بالق�انني و التعليمات الرقابية

يف جمال الإ�سراف الرقابي:

	•الرقابة و الإ�صراف الفعال من قبل اجلهات الرقابية
	•تقدمي الدعم و التط�ير املالئم من قبل اجلهات الرقابية

تطبيق  عند  امل�سريف  القطاع  تواجه  التي  التحديات  اأهم 

قانون مكافحة غ�سل الأموال:

	•حداثة القان�ن و املفاهيم و امل�صطلحات امل�صتخدمة مما ي�ؤدي اإىل وج�د عدة 
تف�صريات للقان�ن من حيث اأهدافه  و دوافعه 

	•قلة وعي اجلمه�ر ح�ل اأهمية القان�ن و امل�صالح القت�صادية ال�طنية املرتتبة 
عليه

	•ح�صا�صية امل��ص�ع و عدم رغبة اأو حتفظ بع�س الزبائن يف الك�صف عن طبيعة 
الن�صاط القت�صادي الذي ميار�ص�نه و م�صادر الرثوة و الأم�ال.
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	•اخللط بني اجلرائم املالية مثل الن�صب و الحتيال و التزوير و جرمية غ�صل 
الأم�ال

احل�ص�ل  بغر�س  الزبائن  مع  الفعال  الت�صال  اأ�صاليب  ا�صتخدام  يف  	•النق�س 
على املعل�مات املطل�بة و فق متطلبات “ اعرف زب�نك “

غ�صل  مكافحة  قان�ن  م�اد  لتنفيذ  وا�صحة  اإجرائية  تعليمات  وج�د  	•�صرورة 
الأم�ال

لدى  الأم�ال  غ�صل  مكافحة  يف  واملتخ�ص�صة  امل�ؤهلة  املحلية  اخلربات  	•نق�س 
امل�ؤ�ص�صات املالية و غري املالية 

لأغرا�س  املالية  غري  و  املالية  امل�ؤ�ص�صات  بني  الكايف  غري  والتن�صيق  	•التعاون 
التطبيق الفعال ملتطلبات القان�ن

العمليات  ملراقبة  امل�صتخدمة  الآلية  املراقبة  برامج  لتكلفة  الباهظ  	•الرتفاع 
املالية .
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قرار بقانون رقم ) ( ل�سنة 2007م 

ب�ساأن مكافحة غ�سل الأموال 

ملحق2
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التجربة الفل�سطينية يف مكافحة غ�سل الأموال

قرار بقانون رقم ) ( ل�سنة 2007م 

ب�ساأن مكافحة غ�سل الأموال 

رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية، رئي�س ال�صلطة ال�طنية الفل�صطينية، 

بعد الطالع على القان�ن الأ�صا�صي املعدل ل�صنة 2003م وتعديالته ول �صيما املادة )43( 

منه، وعلى تن�صيب جمل�س ال�زراء بتاريخ 2007/8/27م، وبناًء على ال�صالحيات املخ�لة 

لنا، وحتقيقًا للم�صلحة العامة،

اأ�صدرنا القرار بالقان�ن التايل: 

الف�سل الأول

تعاريف

مادة )1( 

لغايات تطبيق اأحكام هذا القان�ن يك�ن للكلمات والعبارات ال�اردة يف هذا القان�ن املعاين 

املخ�ص�صة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك.

ال�سلطة الوطنية: ال�صلطة ال�طنية الفل�صطينية.

�سلطة النقد: �صلطة النقد الفل�صطينية.

املحافظ: حمافظ �صلطة النقد.

اللجنة: اللجنة ال�طنية ملكافحة غ�صل الأم�ال املن�صاأة مب�جب اأحكام هذا القان�ن.

الوحدة: وحدة املتابعة املالية املن�صاأة مب�جب اأحكام هذا القان�ن.

منق�لة،  غري  اأم  منق�لة  معن�ية،  اأم  مادية  كانت  �ص�اء  ن�ع،  كل  من  الأ�ص�ل  الأموال: 

الدالة  الرقمية  اأو  الإلكرتونية  اأيًا كان �صكلها، مبا فيها  القان�نية  امل�صتندات  اأو  وال�ثائق 

الأجنبية  والعمالت  املتداولة  العمالت  اأو  فيها،  ح�صة  اأو  الأ�ص�ل  هذه  ملكية  حق  على 

النقدية  واحل�الت  امل�صرفية  وال�صيكات  ال�صياحية  وال�صيكات  امل�صرفية  والئتمانات 

والأ�صهم والأوراق املالية وال�صندات واحل�الت املالية والعتمادات امل�صتندية واأية فائدة 
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وح�ص�س يف الأرباح اأو اأي دخل اآخر اأو قيمة م�صتحقة من اأو ناجتة عن هذه الأ�ص�ل.

اجلرائم الأ�سلية: اجلرائم املن�ص��س عليها يف املادة )3( من هذا القان�ن.

اإحدى  اأو تغيري ه�ية الأم�ال املتح�صلة من  اإخفاء  غ�سل الأموال: كل �صل�ك يق�صد به 

اجلرائم الأ�صلية وذلك مت�يهًا مل�صادرها احلقيقية لتبدو يف ظاهرها متاأتية من م�صادر 

م�صروعة.

اأو كليا من اجلرائم  املتح�سالت: الأم�ال الناجتة بطريق مبا�صر اأو غري مبا�صر جزئيا 

الأ�صلية.

املوؤ�س�سة املالية: اأي �صخ�س طبيعي اأو اعتباري ت�صري ب�صاأنه الق�انني ال�صارية يف اأرا�صي 

ال�صلطة ال�طنية وترتبط مهنته اأو اأعماله باأي من الأن�صطة امل��صحة يف اجلدول رقم )1( 

امللحق بهذا القان�ن �ص�اء مار�صها مل�صلحته اأو مل�صلحة عمالئه.

ال�اردة يف اجلدول رقم )2(  املالية املحددة: يق�صد بها الأعمال  الأعمال واملهن غري 

امللحق بهذا القان�ن.

العملية املالية: كل ت�صرف يف الأم�ال وي�صمل اأي �صراء اأو بيع اأو قر�س اأو رهن اأو حت�يل 

اأو نقل اأو ت�صليم اأو اأي ت�صرف اآخر يف الأم�ال، يق�م به �صخ�س طبيعي اأو اعتباري مبا فيه 

من اإيداع اأو �صحب اأو حت�يل من ح�صاب اإىل ح�صاب اأو ا�صتبدال للعملة اأو قر�س اأو متديد 

الئتمان اأو �صراء اأو بيع لالأ�صهم وال�صندات و�صهادات الإيداع اأو اإيجار اخلزائن.

امل�ستفيد احلقيقي: ال�صخ�س الطبيعي الذي ميلك اأو ي�صيطر ب�ص�رة نهائية على عميل اأو 

ح�صاب ال�صخ�س الذي قام نيابة عنه باإجراء التعامل، اأو ال�صخ�س الذي ميار�س ال�صيطرة 

النهائية الفعالة على �صخ�س اعتباري اأو اإدارته.

الو�سائط: اأية اأم�ال اأو اأية اأداة ت�صتخدم اأو يق�صد ا�صتخدامها باأي وجه ب�ص�رة كلية اأو 

جزئية لرتكاب اأي جرمية اأو اأكرث من اجلرائم الأ�صلية.
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احلجز التحفظي: احلظر امل�ؤقت على نقل الأم�ال اأو متح�صالت اجلرمية اأو حت�يلها اأو 

تبديلها اأو الت�صرف فيها اأو حتريكها اأو و�صع اليد عليها اأو حجزها ب�ص�رة م�ؤقتة ا�صتنادًا 

اإىل اأمر �صادر من املحكمة املخت�صة اأو اجلهة املخت�صة.

ال��صائط  اأو  اجلرمية  متح�صالت  اأو  الأم�ال  من  الدائم  واحلرمان  التجريد  امل�سادرة: 

امل�صتخدمة يف اجلرمية بناء على حكم ق�صائي �صادر عن املحكمة املخت�صة.

ال�سخ�س املعر�س �سيا�سياً للمخاطر: اأي �صخ�س يت�ىل منا�صب �صيا�صية عامة اأو وظائف 

عليا يف ال�صلطة ال�طنية اأو يف اأية دولة اأخرى اأو روؤ�صاء امل�ؤ�ص�صات اأو الهيئات اأو اجلمعيات 

اخلريية والهيئات الأهلية اأو ال�صلطات التابعة لل�صلطة اأو تابعة لأية دولة اأخرى اأو �صبق اأن 

ت�ىل هذه املهام اأحد اأفراد اأ�صرة هذا ال�صخ�س.

ثالث  طرف  ي�صتخدمها  التي  النظرية  احل�صابات  املُ�سدر:  ح�ساب  من  الدفع  م�ستحق 

ب�ص�رة مبا�صرة لإجراء الأعمال بالنيابة عنه.

خدمة حتويل الأموال اأو القيمة: تنفيذ الأعمال املتعلقة بقب�ل النقد اأو ال�صيكات اأو اأية 

اأدوات نقدية اأخرى اأو اأية و�صائل م�صتخدمة يف تخزين القيمة، وت�صديد املبلغ املقابل نقدًا 

اأو باأي �صكل اآخر اإىل امل�صتفيد، من خالل املخاطبات اأو الر�صائل اأو التح�يل اأو من خالل 

نظام مقا�صة ترتبط به خدمة حت�يل الأم�ال اأو القيمة.

الت�سليم املراقب: الأ�صل�ب الذي ميكن من خالله التحقق من جرائم التهريب واإثباتها 

بجميع و�صائل الإثبات، ول ي�صرتط اأن يك�ن الأ�صا�س يف ذلك حجـز ب�صائع �صمن النطاق 

اجلمركي اأو خارجه، ول مينع من حتقق جرائم التهريب ب�صاأن الب�صائع التي قدمت بها 

بيانات جمركيه اأن يك�ن قد جرى الك�صف عليهـا وتخلي�صها دون اأية مالحظة اأو حتفظ 

من الدائرة ي�صري اإىل جرمية التهريب.

املكلف  الق�صائي  ال�صبط  م�ظف  فيها  ي�صرتك  التي  التحقيق  طريقة  ال�سرية:  العملية 
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بتنفيذ القان�ن والذي يحمل ه�ية �صرية اأو م�صتعارة اأو ي�صطلع بدور م�ؤقت اأو خمرب يعمل 

بت�جيه من ماأم�ر ال�صبط الق�صائي، ويف جميع احلالت ي�صكل اأداة للح�ص�ل على الأدلة 

اأو املعل�مات الأخرى املتعلقة باجلرمية.

اجلماعة اجلنائية املنظمة: اأية جمم�عة منظمة من ثالثة اأ�صخا�س اأو اأكرث، تق�م لفرتة 

من الزمن ويعمل اأفرادها باتفاق بهدف ارتكاب اأي جرمية اأو اأكرث، من اأجل احل�ص�ل 

على منافع مالية اأو مادية اأيًا كان ن�عها، �ص�اء ب�ص�رة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة.

التحويل الربقي: اأية عملية يجري تنفيذها بالنيابة عن ال�صخ�س )�ص�اء كان طبيعيًا اأو 

اعتباريًا( من خالل م�ؤ�ص�صة مالية عن طريق و�صيلة اإلكرتونية بهدف ت�فري مبلغ من املال 

ل�صالح �صخ�س م�صتفيد يف م�ؤ�ص�صة مالية اأخرى.

وفق  الأم�ال  غ�صل  عمليات  مكافحة  به  من�ط  حك�مي  جهاز  كل  املخت�سة:  ال�سلطة 

اخت�صا�صاته.

ال�سلطة امل�سرفة: هي ال�صلطة التي تعهد اإليها الق�انني بالرقابة والإ�صراف على امل�ؤ�ص�صات 

املالية والأعمال واملهن غري املالية.
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الف�سل الثاين

جرمية غ�سل الأموال

مادة )2(

تعريف جرمية غ�سل الأموال

يعد مرتكبًا جلرمية غ�صل الأم�ال كل من اأتى اأيًا من الأفعال التالية:   .1

ا�صتبدال اأو حت�يل الأم�ال من قبل اأي �صخ�س، وه� يعلم باأن هذه الأم�ال ت�صكل  اأ . 

متح�صالت جرمية لغر�س اإخفاء اأو مت�يه الأ�صل غري امل�صروع لهذه الأم�ال، اأو 

مل�صاعدة �صخ�س مت�رط يف ارتكاب اجلرمية الأ�صلية على الإفالت من التبعات 

القان�نية املرتتبة على اأفعاله.

اإخفاء اأو مت�يه الطبيعة احلقيقية اأو امل�صدر اأو امل�قع اأو الت�صرف اأو احلركة اأو  ب . 

امللكية اأو احلق�ق املتعلقة بالأم�ال من قبل اأي �صخ�س يعلم اأن هذه الأم�ال ت�صكل 

متح�صالت جرمية.

ت .  متلك الأم�ال اأو حيازتها اأو ا�صتخدامها من قبل اأي �صخ�س وه� يعلم يف وقت 

ال�صتالم اأن هذه الأم�ال هي متح�صالت جرمية.

ال�صرتاك اأو امل�صاعدة اأو التحري�س اأو التاآمر اأو تقدمي امل�ص�رة اأو الن�صح اأو  ث . 

الت�صهيل اأو الت�اط�ؤ اأو الت�صرت اأو ال�صروع يف ارتكاب اأي من الأفعال املن�ص��س 

عليها يف هذه املادة.

ي�صتخل�س العلم اأو النية اأو الهدف باعتبارهم عنا�صر اأ�صا�صية لزمة للجرمية من   .2

الظروف ال�اقعية وامل��ص�عية، من اأجل اإثبات امل�صدر امل�صترت للمتح�صالت، والذي 

ل ي�صرتط احل�ص�ل على اإدانة اجلرمية الأ�صلية.

تعد جرمية غ�صل الأم�ال املتح�صلة من اأي من اجلرائم الأ�صلية �ص�اء وقعت هذه   .3

اجلرائم داخل اأرا�صي ال�صلطة ال�طنية اأو خارجها، �صريطة اأن يك�ن الفعل جمرما 

جرمية  وت�صري  كما  اجلرمية،  فيه  وقعت  الذي  البلد  يف  ال�صاري  القان�ن  مب�جب 

غ�صل الأم�ال على الأ�صخا�س الذين اقرتف�ا اأيًا من تلك اجلرائم.
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مادة )3(

اجلرائم الأ�سلية

يعد ماًل غري م�صروع وحمال جلرمية غ�صل الأم�ال كل مال متح�صل من اأي من اجلرائم 

املبينة اأدناه:

امل�صاركة يف جماعة اإجرامية وجماعة ن�صب منظمة.  .1 

2.  الجتار يف الب�صر وتهريب املهاجرين.

ال�صتغالل اجلن�صي لالأطفال والن�صاء.   .3

الجتار غري امل�صروع يف العقاقري املخدرة وامل�ؤثرات العقلية.   .4

الجتار غري امل�صروع يف الأ�صلحة والذخائر.   .5

الجتار غري امل�صروع يف الب�صائع امل�صروقة وغريها.   .6

الر�ص�ة والختال�س.   .7

الحتيال.   .8

تزوير العملة وال�ثائق الر�صمية.   .9

10.  التزوير، والعتداء على امللكية الفكرية.

11.  اجلرائم التي تقع خمالفة لأحكام قان�ن البيئة.

12.  القتل اأو الإيذاء البليغ.

13.  اخلطف اأو الحتجاز اأو اأخذ الرهائن.

14.  ال�صط� وال�صرقة.

15.  التهريب.

16.  البتزاز اأو التهديد اأو الته�يل.

17.  التزوير.

18.  القر�صنة ب�صتى اأن�اعها.

19.  التالعب يف اأ�ص�اق املال.

20.  الك�صب غري امل�صروع.
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الف�سل الثالث

ال�سفافية والتزامات املوؤ�س�سات املالية

 والأعمال واملهن غري املالية

مادة )4(

ال�سفافية

ل يج�ز تاأ�صي�س اأي م�صرف يف اأرا�صي ال�صلطة ال�طنية اإذا مل يكن له وج�د مادي يف    .1

هذه الأرا�صي واإذا مل يكن تابعًا ملجم�عة مالية منظمة خا�صعة لالإ�صراف الفعال من 

قبل اجلهات الرقابية املخت�صة.

ل يج�ز للم�ؤ�ص�صات املالية الدخ�ل اأو ال�صتمرار يف عالقات عمل مع امل�صارف امل�صجلة    .2

ولي�س لها وج�د مادي ول تتبع جمم�عة مالية منظمة وخا�صعة لالإ�صراف الفعال من 

قبل اجلهات الرقابية املخت�صة.

ل يج�ز للم�ؤ�ص�صات املالية الدخ�ل اأو ال�صتمرار يف عالقات عمل مع م�ؤ�ص�صات مالية    .3

متلقية يف دولة اأجنبية اإذا �صمحت با�صتخدام ح�صاباتها من قبل م�صارف م�صجلة يف 

اأرا�س لي�س لها وج�د مادي فيها ول تتبع جمم�عة مالية منظمة وخا�صعة لالإ�صراف 

الفعال والناجع من قبل اجلهات الرقابية املخت�صة.

مادة )5(

على ال�سلطات املخت�سة اللتزام بالآتي: 

بحق  يتعلق  فيما  وحتديثها  عليها  واملحافظة  ودقيقة  كافية  مبعل�مات  الحتفاظ   .1

يف  اأ�ص�صت  التي  العتباريني  بالأ�صخا�س  اخلا�صة  ال�صيطرة  وهيكلية  النتفاع 

اأرا�صي ال�صلطة ال�طنية.

اإطالع ال�حدة واجلهات القائمة على تنفيذ القان�ن على املعل�مات امل�صار اإليها يف    .2

الفقرة )1( من هذه املادة على وجه ال�صرعة يف حالت ال�صتباه والتحقيق.
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مادة )6(

التعرف على العمالء

على امل�ؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية القيام مبا يلي: 

التعرف على عمالئها )الطبيعيني اأو العتباريني( وامل�صتفيد احلقيقي والتحقق من   .1

ه�ياتهم من خالل ال�ثائق اأو البيانات اأو امل�صتندات وذلك يف احلالت التالية: 

ن�ص�ء عالقة العمل. اأ . 

تنفيذ اأية عملية من وقت اإىل اآخر، وذلك حني يبدي العميل رغبته يف تنفيذ:  ب . 

عملية ت�صل قيمتها اأو تتجاوز القيمة التي حتددها اللجنة مب�جب تعليمات   

ت�صدر بهذا ال�صاأن �ص�اء اأجريت كعملية واحدة اأو عدة عمليات يبدو اأنها مت�صلة 

مع بع�صها البع�س،واإذا كان مبلغ العملية غري معروف يف وقت اإجرائها، يتم 

التعرف على ه�ية العميل حاملا تتم معرفة املبلغ اأو ال��ص�ل اإىل احلد املطل�ب.

  حت�يل الأم�ال حمليًا اأو دوليًا.

ال�صك يف �صحة اأو كفاية البيانات املتعلقة بتحديد ه�ية  العميل التي مت احل�ص�ل  ت .  

غ�صل الأم�ال. عليها م�صبقًا. ث ( ال�صتباه يف  

جمع املعل�مات املتعلقة بالغر�س املت�قع والطبيعة املق�ص�دة لعالقة العمل.   .2

التي  العمليات  ودرا�صة  العمل  بعالقة  يتعلق  فيما  واملت�ا�صلة  ال�اجبة  العناية  بذل    .3

يجري تنفيذها ب�صكل دقيق للتاأكد من اأنها تت�افق مع املعل�مات التي ت�جد بح�زتها 

احلاجة  وعند  بهم،  اخلا�س  املخاطرة  وملف  التجارية  ون�صاطاتهم  عمالئها  ح�ل 

م�صادر اأم�الهم وفقًا للقان�ن.

ب�ص�رة حمددة، يف  الأم�ال  للتعامل مع خطر غ�صل  وكافية  تدابري حمددة  اتخاذ    .4

اأو تنفيذ العمليات مع العميل الذي لي�س له وج�د مادي  اإن�صاء عالقات عمل  حالة 

لأغرا�س التعرف على ه�يته.

امل�صتفيد  اأو  العميل  كان  اإذا  ما  لتحديد  املخاطر  لإدارة  املالئمة  الأنظمة  ت�فري    .5

احلقيقي �صخ�س معر�س �صيا�صيًا للمخاطر، فاإن كان الأمر كذلك، يجب: 
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احل�ص�ل على امل�صادقة من الإدارة العليا يف امل�ؤ�ص�صة  قبل اإقامة عالقة عمل مع  اأ . 

العميل.

اتخاذ جميع الإجراءات املعق�لة للتعرف على  م�صدر الرثوة والأم�ال. ب . 

ت .  تاأمني املزيد من الرقابة املت�ا�صلة على عالقة العمل.

امل�ؤ�ص�صات  تق�م  املرا�صلة،  امل�صارف  مع  احلدود  عرب  القائمة  للعالقات  بالن�صبة   .6

املالية مبا يلي: 

التعرف على والتحقق من امل�ؤ�ص�صات املتلقية التي تقيم معها عالقات م�صرفية. اأ .  

ب .  جمع املعل�مات ح�ل طبيعة الن�صاطات التي تنفذها امل�ؤ�ص�صة املتلقية.

اإىل  له، بال�صتناد  الإ�صراف الذي تخ�صع  املتلقية وطبيعة  امل�ؤ�ص�صة  تقييم �صمعة  ت .  

املعل�مات املن�ص�رة.

مع  امل�صرفية  العالقة  اإقامة  قبل  العليا  الإدارة  من  امل�صادقة  على  ث .  احل�ص�ل 

امل�ؤ�ص�صة املتلقية. 

غ�صل  مبكافحة  يتعلق  فيما  املتلقية  امل�ؤ�ص�صة  تنفذها  التي  ال�ص�ابط  تقييم  ج .  

الأم�ال.

املتلقية قد حتققت  امل�ؤ�ص�صة  اأن  التاأكد من  املُ�صدر،  الدفع من ح�صاب  يف حالة  ح .  

من ه�ية العميل وتنفذ الآليات املتعلقة بالرقابة الدائمة على عمالئها اإىل جانب 

قدرتها على تقدمي املعل�مات التعريفية ذات العالقة عند طلبها.

اإذا مل ت�صتطع امل�ؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية ال�فاء بالتزامها ببذل    .7

– 5( من هذه املادة، فلي�س لها  العناية ال�اجبة املت�ا�صلة املبينة يف الفقرات )1 

اأن تقيم عالقة عمل اأو ت�صتمر فيها، وعليها عند ال�صرورة رفع تقرير اإىل ال�حدة 

مب�جب هذا القان�ن.
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مادة )7(

على النح� املبني يف التعرف على العمالء املن�ص��س عليه يف  املادة )6(  من هذا القان�ن: 

على جتار املعادن الثمينة وجتار الأحجار الكرمية والتجار الآخرين الذين يتعامل�ن    .1

يف ال�صفقات ذات القيمة العالية التعرف على عمالئهم، وذلك عند ا�صتالم دفعة 

نقدية حتدد قيمتها بتعليمات ت�صدرها اللجنة.

على وكالء و�صما�صرة العقارات التعرف على ه�ية الأطراف عندما يجرون عمليات    .2

تتعلق ب�صراء اأو بيع العقارات.

مادة )8( 

التحويالت الربقية

ذلك  يف  مبا  التح�يالت  اإجراء  ن�صاطاتها  تت�صمن  التي  املالية  امل�ؤ�ص�صات  على   .1

التح�يالت الربقية والإلكرتونية والهاتفية احل�ص�ل على، والتحقق مما يلي: 

اأ .  ال�صم الكامل.

ب.  رقم احل�صاب.

العن�ان. ت .  

اأو تاريخ ومكان ال�لدة يف حال  اأية وثيقة معتمدة قان�نا  اأو  ث .  رقم اله�ية ال�طنية 

تعذر احل�ص�ل على العن�ان.

املالية اخلا�صة مبن�صاأ هذه  امل�ؤ�ص�صة  ا�صم  يت�جب احل�ص�ل على  ال�صرورة  عند  ج . 

التح�يالت.

املعل�مات  على  التح�يل  مع  املرفقة  الدفعة  من�ذج  اأو  الر�صالة  حتت�ي  اأن  يجب  ح .  

امل�صار اإليها يف البن�د )اأ-ج( من هذه املادة واإذا مل ي�جد رقم ح�صاب، يجب اأن 

يرفق رقم اإ�صارة حمدد مع التح�يل.

ت�صدر �صلطة النقد التعليمات املتعلقة باحل�الت املالية.  .2
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مادة )9( 

العناية اخلا�سة

على امل�ؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة اأن ت�يل اهتماما خا�صًا بالآتي:    .1

اأ .  جميع العمليات املعقدة والكبرية على نح� غري عادي وجميع اأمناط العمليات غري 

العادية، والتي لي�س لها هدف اقت�صادي اأو قان�ين وا�صح وظاهر.

ب . جميع العمليات املالية املنفذة مع اأ�صخا�س طبيعيني اأو اعتباريني يف دول ل تطبق املعايري 

الدولية املتعلقة مبكافحة عمليات غ�صل الأم�ال اأو ل تطبقها على ال�جه املطل�ب.

يت�صمن  خطي  تقرير  اإعداد  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  امل�ؤ�ص�صات  على    .2

املعل�مات املحددة املتعلقة بالعمليات على ال�جه امل�صار اإليه يف البندين )اأ( و )ب( 

من الفقرة )1( من هذه املادة وه�ية كافة الأطراف املعنية. ويتعني الحتفاظ بهذا 

التقرير كما ه� حمدد يف املادة )10( من هذا القان�ن، كما يجب تقدميه عند طلبه 

من قبل ال�حدة وال�صلطة امل�صرفة وال�صلطات املخت�صة الأخرى.

مادة )10( 

حفظ ال�سجالت

وامل�صتندات  ال�صجالت  املالية الحتفاظ بجميع  واملهن غري  والأعمال  املالية  امل�ؤ�ص�صات  على 

ملدة ل تقل عن ع�صر �صن�ات من تاريخ ال�صروع اأو انتهاء املعاملة املالية اأو انتهاء عالقة العمل، 

وذلك باإي�صاح العمليات املالية وال�صفقات التجارية والنقدية �ص�اء كانت حملية اأو خارجية، 

وكذلك الحتفاظ مبلفات احل�صابات واملرا�صالت التجارية و�ص�ر وثائق اله�يات ال�صخ�صية.

مادة )11( 

التدابري الداخلية

اإعداد وتنفيذ برامج ملنع غ�صل  امل�ؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية  على   .1

الأم�ال، وتت�صمن هذه الربامج ما يلي: 

الإدارية  الإجراءات  فيها  مبا  الداخلية،  وال�ص�ابط  والإجراءات  ال�صيا�صات  اأ .  
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املالئمة لالمتثال لها واإجراءات الإ�صراف املنا�صبة ل�صمان تنفيذ اأعلى املعايري 

عند ت�ظيف امل�ظفني.

العمليات  التعرف على  للم�صئ�لني وامل�ظفني مل�صاعدتهم على  املت�ا�صل  ب .  التدريب 

والأفعال التي قد ترتبط بغ�صل الأم�ال، وتثقيفهم ح�ل الإجراءات التي يت�جب 

عليهم اإتباعها يف مثل هذه احلالت.

ت .  الرتتيبات الداخلية ملراجعة احل�صابات من اأجل التحقق من اللتزام بالإجراءات 

املتخذة لإنفاذ هذا القان�ن والمتثال لها وجناعتها.

امل�صت�ى  على  م�ظفًا  تعني  اأن  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  امل�ؤ�ص�صات  على   .2

الإداري ملراقبة المتثال لالإجراءات املذك�رة وكي يت�ىل امل�ص�ؤولية عن تنفيذ اأحكام 

هذا القان�ن داخل امل�ؤ�ص�صة.

ال�اجب  الإجراءات  ومدى  ن�ع  اللجنة  تعليمات  مب�جب  تقرر  اأن  امل�صرفة  لل�صلطة    .3

اتخاذها من قبل امل�ؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية لتطبيق اأحكام هذه 

املادة.

مادة )12(

التابعة  ال�صركات  على  القان�ن  هذا  من   )11،10،9،8،7،6( امل�اد  اأحكام  ت�صري    .1

اأرا�صي ال�صلطة ال�طنية مبا ل يتعار�س مع  وفروع امل�ؤ�ص�صات املالية العاملة خارج 

الت�صريعات ال�صارية يف تلك الدول.

ت�صريعاتها  حتظر  دول  يف  تابعة  �صركات  اأو  فروع  لها  التي  املالية  امل�ؤ�ص�صات  على    .2

تطبيق اأحكام هذا القان�ن اأن تعلم ال�صلطة امل�صرفة بذلك.

مادة )13( 

التزامات ال�سلطات امل�سرفة

امل�ؤ�ص�صات  امتثال  على  الإ�صراف  املخت�صة  وال�صلطة  امل�صرفة  ال�صلطة  تت�ىل    .1

امل�اد  يف  عليها  املن�ص��س  لالأحكام  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية 
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)12،11،10،9،8،7،6،5،4( والف�صل ال�صاد�س من هذا القان�ن والل�ائح والتعليمات 

ال�صادرة بهذا اخل�ص��س.

مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذا القان�ن، تت�ىل ال�صلطة امل�صرفة القيام مبا يلي:    .2

و�صع الإجراءات ال�صرورية الالزمة لمتالك اأو اإدارة اأو امل�صاركة ب�ص�رة مبا�صرة اأو  اأ . 

غري مبا�صرة يف اإدارة اأو تنظيم اأو ت�صغيل م�ؤ�ص�صة مالية اأو الأعمال واملهن غري املالية.

ب .  تنظيم امل�ؤ�ص�صات املالية والإ�صراف عليها ل�صمان امتثالها لل�اجبات املحددة يف 

يف  مبا  القان�ن،  هذا  من  ال�صاد�س  والف�صل   )12،11،10،9،8،7،6،5،4( امل�اد 

ذلك اإجراء املعاينة امليدانية.

يف  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  امل�ؤ�ص�صات  مل�صاعدة  التعليمات  اإ�صدار  ت .  

والف�صل   )12،11،10،9،8،7،6،5،4( امل�اد  يف  املحددة  لاللتزامات  المتثال 

ال�صاد�س من هذا القان�ن.

ث .  التعاون مع ال�صلطات املخت�صة الأخرى وتبادل املعل�مات معها، وتقدمي امل�صاعدة 

غ�صل  بجرمية  املتعلقة  والإجراءات  الق�صائية  الدعاوى  واإقامة  التحقيقات  يف 

الأم�ال واجلرائم الأ�صلية.

اللجنة  ت�صعها  التي  الأهداف  اأو  املعايري  مب�جب  الداخلي  التعاون  م�صت�ى  رفع  ج .  

القائمة  والدولية  ال�طنية  املعايري  وفق  امل�صب�هة،  املعامالت  عن  الإبالغ  ب�صاأن 

بالإ�صافة اإىل تلك التي يجري اإنفاذها يف امل�صتقبل.

تنفذ  التابعة  و�صركاتها  اخلارج  يف  وفروعها  املالية  امل�ؤ�ص�صات  اأن  من  التاأكد  ح .  

الإجراءات املن�ص��س عليها يف هذا القان�ن اإىل احلد الذي جتيزه ت�صريعات تلك 

الدول.

ال�قائع  اأو  العمليات  ح�ل  معل�مات  اأية  عن  ال�صرعة  وجه  وعلى  ال�حدة  اإبالغ  خ .  

امل�صتبه بها على اأنها تت�صمن جرمية غ�صل اأم�ال.

يف  املفرو�صة  والعق�بات  املتخذة  التدابري  ب�صاأن  اإح�صائية  ببيانات  الحتفاظ  د .  

�صياق تنفيذ اأحكام هذه املادة.
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مادة )14( 

الإبالغ

على امل�ؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية، ومبا ل يتعار�س مع الفقرات    .1

)3،4،5( من هذه املادة التي ت�صتبه اأو كانت ت�صتند اإىل اأ�ص�س معق�لة لال�صتباه يف 

اأن الأم�ال متثل متح�صالت جرمية، اأو كان لديها علم ب�اقعة اأو ن�صاط قد ي�صكل 

م�ؤ�صرًا على جرمية غ�صل الأم�ال، اأن تقدم تقارير بذلك على وجه ال�صرعة اإىل 

ال�حدة، وفقا للتعليمات التي ت�صدرها ال�حدة بهذا ال�صاأن.

ت�صري الفقرة )1( من هذه املادة على حماولت اإبرام املعامالت.   .2

يح�صل�ن  اأو  من  يت�صلم�نها  التي  املعل�مات  عن  الإبالغ  واجب  من  املحام�ن  يعفى   .3

يف  مهمتهم  تاأدية  اأو  مل�كليهم  القان�ين  ال��صع  حتديد  خالل  م�كليهم  عن  عليها 

ذلك  يف  مبا  التقا�صي،  اإجراءات  ب�صاأن  اأو  يف  امل�كلني  ه�ؤلء  متثيل  اأو  عن  الدفاع 

ا�صتالم هذه  �ص�اء مت  اأو حتا�صيها،  الإجراءات  ال�صروع يف هذه  ال�صت�صارات ح�ل 

املعل�مات اأو احل�ص�ل عليها قبل اأو اأثناء اأو بعد تلك الإجراءات.

يف  يتعامل�ن  الذين  والتجار  الكرمية  الأحجار  وجتار  الثمينة  املعادن  جتار  على    .4

ال�صفقات ذات القيمة العالية اإبالغ ال�حدة عن اأية عمليات م�صب�هة مب�جب الفقرة 

)1( من هذه املادة وذلك عند دخ�لهم يف اأية عملية نقدية تعادل اأو تتجاوز القيمة 

التي حتددها اللجنة مب�جب تعليمات ت�صدرها بهذا ال�صاأن.

يتفق  بها مبا  امل�صتبه  العمليات  عن  ال�حدة  اإبالغ  العقارات  و�صما�صرة  وكالء  على    .5

مع الفقرة )1( من هذه املادة عند اإجناز عمليات حل�صاب عمالئهم ل�صراء اأو بيع 

العقارات.

مادة )15(

على امل�ؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية المتناع عن تنفيذ العمليات التي ي�صتبه 

يف اأنها تت�صمن جرمية غ�صل الأم�ال حتى تبلغ ال�حدة عن ال�صتباه بها.
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مادة )16( 

الإف�ساح عن املعلومات

يحظر على امل�ؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية، اأو مديريها اأو م�صئ�ليها اأو    .1

م�ظفيها الإف�صاح لعمالئهم اأو اأي طرف ثالث باأنه جرى تقدمي معل�مات لل�حدة اأو 

باأنه مت رفع تقرير يتعلق بال�صتباه يف جرمية غ�صل اأم�ال اأو اأنه يجري اأو مت اأو �صيتم 

رفعه لل�حدة اأو باأنه مت اإجراء حتقيق ح�ل غ�صل الأم�ال اأو �صيتم اإجراوؤه.

مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )1( من هذه املادة يج�ز الإف�صاح اأو اإجراء الت�صالت    .2

يف  وامل�ظفني  وامل�ص�ؤولني  املديرين  بني  الأم�ال  غ�صل  جرمية  يف  بال�صتباه  املتعلقة 

وال�صلطات  القان�نيني  وامل�صت�صارين  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  امل�ؤ�ص�صات 

املخت�صة املعنية.

مادة )17( 

الإعفاء من امل�سوؤولية

انتهاك  بخ�ص��س  اإدارية  اأو  تاأديبية  اأو  مدنية  اأو  جنائية  اإجراءات  اأية  اتخاذ  يج�ز  ل 

ال�صرية امل�صرفية اأو املهنية اأو التعاقدية �صد امل�ؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية 

اأو مديريها اأو م�صئ�ليها اأو م�ظفيها الذين رفع�ا وبح�صن نية تقارير اأو قدم�ا معل�مات 

مبا يتفق مع اأحكام هذا القان�ن.

مادة )18(

ل يج�ز رفع ق�صية جزائية ب�صاأن جرمية غ�صل اأم�ال �صد امل�ؤ�ص�صات املالية اأو الأعمال واملهن 

غري املالية اأو مديريها اأو م�ص�ؤوليها اأو م�ظفيها فيما يتعلق بتنفيذ معاملة م�صب�هة مت الإبالغ 

وبح�صن نية عن ال�صبهات املثارة ح�لها مبا يتفق مع امل�اد )14( و )15( من هذا القان�ن.
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الف�سل الرابع

اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال

مادة )19( 

اإن�ساء اللجنة

جرمية  ملكافحة  ال�طنية  )اللجنة  ت�صمى  جلنة  القان�ن  هذا  اأحكام  مب�جب  تن�صاأ   .1

غ�صل الأم�ال( بقرار من رئي�س ال�صلطة ال�طنية وت�صم يف ع�ص�يتها: 

اأ .  حمافظ �صلطة النقد اأو نائب حمافظ �صلطة النقد يف حال غيابه - رئي�صاً َ

ب .  ممثل وزارة املالية - ع�ص�ا 

ت .  ممثل وزارة العدل - ع�ص�اً 

ث .  ممثل وزارة الداخلية - ع�ص�اً  

ممثل عن وزارة القت�صاد ال�طني - ع�ص�اً  ج .  

مدير دائرة مراقبة امل�صارف - ع�ص�اً  ح .  

ممثل هيئة �ص�ق راأ�س املال - ع�ص�اً   خ .  

خبري قان�ين - ع�ص�اً  د .  

خبري اقت�صادي ومايل - ع�ص�اً  ذ .  

مادة )20( 

اخت�سا�سات اللجنة

تخت�س اللجنة مبا يلي: 

1.  و�صع ال�صيا�صات العامة ملكافحة جرمية غ�صل الأم�ال.

و�صع ال�صيا�صات التي ت�جه عمل ال�حدة وت�صمن ا�صتقاللية عملها.   .2

التن�صيق مع ال�صلطة املخت�صة ل�صمان تفعيل ال�صيا�صات والإجراءات الالزمة لتدفق    .3

املعل�مات ب�صه�له بني ال�حدة وال�صلطات املخت�صة.

التعاون مع ال�صلطة امل�صرفة للتاأكد من تطبيق اجلهات التي تخ�صع لرقابتها لأحكام    .4

هذا القان�ن.
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5.  م�اكبة التط�رات الدولية والإقليمية ملكافحة غ�صل الأم�ال.

6.  متثيل ال�صلطة ال�طنية يف املحافل الدولية املتعلقة مبكافحة جرمية غ�صل الأم�ال.

7.  التن�صيق مع ال�صلطات املخت�صة لإعداد التقارير الدورية التي ت�صدر ب�صاأنها تعليمات 

من اللجنة.

رفع التقارير الدورية وامل�ص�رة املتعلقة مبكافحة جرمية غ�صل الأم�ال لرئي�س ال�صلطة    .8

ال�طنية وجمل�س ال�زراء كل ثالثة اأ�صهر.

امل�افقة على امل�ازنة املقدمة من مدير ال�حدة ومراقبة تنفيذها.   .9

10.  الطالع على معل�مات حمددة لدى ال�حدة لأغرا�س التاأكد من �صالمة عملها.

11.  ال�صتعانة مبن تراه منا�صبا من ذوي اخلربة والخت�صا�س.

قابلة  �صن�ات  خم�س  ملدة  اللجنة  رئي�س  من  بتن�صيب  ال�حدة  مدير  اللجنة  تعني    .12

للتجديد مرة واحدة، وتعني اللجنة م�ظفي ال�حدة من ذوي اخلربة والخت�صا�س.

ال�زراء  ملجل�س  ورفعها  القان�ن  هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  الل�ائح  اإعداد   .13

لإ�صدارها.

14.  اإ�صدار التعليمات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القان�ن.

مادة )21( 

اجتماعات اللجنة

مدة الع�ص�ية يف اللجنة اأربع �صن�ات قابلة للتجديد ملرة واحدة.   .1

جتتمع اللجنة اأربعة اجتماعات �صن�ية على الأقل وتعد حم�صرًا لجتماعاتها ويك�ن    .2

اجتماعها �صحيحا بح�ص�ر الأغلبية املطلقة )الن�صف1+( لعدد اأع�صائها، وت�صدر 

اللجنة نظامها الداخلي الذي ي��صح الآلية الالزمة لعملها وكيفية انعقاد اجتماعاتها 

واآلية الت�ص�يت واتخاذ القرارات.

3.  ملدير ال�حدة ح�ص�ر اجتماعات اللجنة بناًء على دع�ة من رئي�س اللجنة دون اأن 

يك�ن له حق الت�ص�يت.
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مادة )22( 

�سالحيات رئي�س اللجنة

يتوىل رئي�س اللجنة املهام التالية: 

1.  دع�ة اللجنة لالنعقاد.

متثيل اللجنة يف املحافل الدولية والت�قيع عنها.   .2

تن�صيب تعيني مدير ال�حدة اإىل اللجنة.   .3

الف�سل اخلام�س

وحدة املتابعة املالية

مادة )23(

تن�صاأ مب�جب اأحكام هذا القان�ن وحدة م�صتقلة ملكافحة جرمية غ�صل الأم�ال ت�صمى 

)وحدة املتابعة املالية( ت�صكل مركز معل�مات وطني ومقرها �صلطة النقد وتت�ىل 

الخت�صا�صات التالية: 

1.  ا�صتالم وطلب املعل�مات املتعلقة بالعمليات التي ي�صتبه باأنها تت�صمن عمليات غ�صل 

اأم�ال من اجلهات اخلا�صعة لأحكام هذا القان�ن.

حتليل املعل�مات امل�صار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة.   .2

تعميم املعل�مات ونتائج حتليل املعل�مات املتعلقة مبتح�صالت اجلرائم امل�صتبه باأنها    .3

تت�صمن عمليات غ�صل اأم�ال وفقا لأحكام هذا القان�ن.

مادة )24(

خرى التدخل 
ُ
متار�س ال�حدة اأعمالها ب�ص�رة م�صتقلة ول يج�ز للجنة اأو اأية جهة اأ  .1

يف اأعمالها اأو حماولة التاأثري على قراراتها.

مت�ل ال�حدة من قبل �صلطة النقد بناء على امل�ازنات امل�افق عليها من اللجنة لفرتة    .2

اأن تخ�ص�س لل�حدة م�ازنة �صن�ية تدرج يف  مرحلية ل تتجاوز ثالث �صن�ات على 

امل�ازنة العامة.
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مادة )25(

التقارير

يعد مدير ال�حدة التقارير التالية: 

القان�ن،  هذا  اأحكام  مب�جب  ال�صادرة  والنظم  الل�ائح  حتددها  دورية  تقارير    .1

وكذلك تقريرا �صن�يا يقدم للجنة عن ن�صاطات ال�حدة والأن�صطة املتعلقة بعمليات 

غ�صل الأم�ال، ويتم ن�صر التقرير ال�صن�ي بال�صيغة التي تعتمدها اللجنة.

وحالت  واأ�صاليب  واآليات  اجتاهات  عن  اإح�صائيا  تقريرًا  ال�حدة  مدير  ي�صدر    .2

مكافحة غ�صل الأم�ال.

مادة )26( 

اإف�ساء املعلومات

اأية  عن  الإف�صاح  اأو  اإف�صاء  ال�حدة  وم�ظفي  ومدير  اللجنة  اأع�صاء  على  يحظر    .1

معل�مات اآلت اإليهم بحكم عملهم يف اللجنة اأو ال�حدة حتى بعد انتهاء عملهم.

ت�صري اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة على الأ�صخا�س الذين متكن�ا من احل�ص�ل    .2

على اأية معل�مات �ص�اء بطريق مبا�صر اأو غري مبا�صر بحكم ات�صالهم مع اللجنة اأو 

ال�حدة.

مادة )27(

تلتزم ال�صلطة املخت�صة باإن�صاء دوائر اأو اأق�صام مبا ل يتعار�س مع ق�انينها املتبعة تك�ن 

باأنها  ي�صتبه  التي  بالعمليات  املتعلقة  باملعل�مات  لتزويدها  ال�حدة  مع  التن�صيق  مهمتها 

تت�صمن عمليات غ�صل الأم�ال وفق اآليات ت�صعها اللجنة.

مادة )28( 

ا�ستخدام املعلومات

يحظر ا�صتخدام اأية معل�مات يتم احل�ص�ل عليها مب�جب اأحكام هذا القان�ن اإل تنفيذا 

لأحكامه.
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مادة )29( 

طلب املعلومات

للمادة  وفقا  بالإبالغ  امللزمة  اأو اجلهات  املخت�صة  ال�صلطة  ال�حدة، على  بناء على طلب 

)14( من هذا القان�ن تزويد اأو اإطالع ال�حدة على اأية معل�مات اإ�صافية تتعلق مبهامها 

مب�جب اأحكام هذا القان�ن خالل خم�صة اأيام من تاريخ تقدمي الطلب.

مادة )30(

تلتزم ال�حدة باإبالغ ال�صلطة امل�صرفة عن اأية م�ؤ�ص�صة مالية اأو اإحدى الأعمال واملهن غري 

املالية التي ل تلتزم باأحكام هذا القان�ن.

مادة )31( 

�سالحيات الوحدة

على ال�حدة يف حال ت�فرت اأ�ص�س معق�لة لال�صتباه باأن العملية تت�صمن جرمية غ�صل 

الأم�ال القيام مبا يلي: 

وقف تنفيذ العملية املالية ملدة ل تزيد على ثالثة اأيام عمل فقط.   .1

رفع التقارير عن العمليات التي ي�صتبه باأنها تت�صمن جرمية غ�صل اأم�ال اإىل النائب    .2

اتخاذ  يقرر  الذي  املادة  هذه  يف   )1( الفقرة  يف  اإليها  امل�صار  املدة  خالل  العام 

الإجراءات الحرتازية الالزمة.

يف  وحجة  ر�صميا  املادة  هذه  من   )2( الفقرة  يف  اإليه  امل�صار  ال�حدة  تقرير  يعترب    .3

الإثبات مبا ورد فيه.

مادة )32( 

�سالحيات النائب العام

للنائب العام �صالحية متديد وقف تنفيذ العملية ملدة اأخرى ل تزيد عن �صبعة اأيام عمل.

مادة )33(

للنائب العام وبناء على قرار �صادر من املحكمة املخت�صة �صالحية: 
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مراقبة احل�صابات امل�صرفية واحل�صابات املماثلة الأخرى.   .1

ال��ص�ل اإىل اأنظمة و�صبكات احلا�ص�ب واأجهزة احلا�ص�ب الرئي�صية.   .2

الإخ�صاع للمراقبة اأو تعّقب الت�صالت.   .3

الت�صجيل امل�صم�ع واملرئي اأو ت�ص�ير الأفعال وال�صل�ك اأو املحادثات.   .4

اعرتا�س وحجز املرا�صالت.   .5

اإلقاء احلجز التحفظي على الأم�ال وال��صائط املرتبطة بجرمية غ�صل الأم�ال ملدة    .6

ل تزيد على خم�صة ع�صر ي�مًا.

مادة )34( 

الإعفاء من امل�سوؤولية

يعفى من امل�ص�ؤولية اجلزائية اأو املدنية اأو امل�ص�ؤولية الإدارية كل من يكلف ر�صميًا يف 

اأعمال التحقيق وجمع الأدلة املتعلقة بجرمية غ�صل الأم�ال اأو تعقب متح�صالتها.

الف�سل ال�ساد�س

الإف�ساح عن الأموال

مادة )35(

يلتزم اأي �صخ�س يدخل اإىل اأرا�صي ال�صلطة ال�طنية بالإف�صاح عن ما بح�زته من العملة 

اأو الأحجار الكرمية واملعادن  اأو النق�د الإلكرتونية  اأو ال�صندات القابلة للتداول حلاملها 

الثمينة التي تعادل قيمتها اأو تتجاوز القيمة املحددة من اللجنة مب�جب تعليمات ت�صدرها 

بهذا ال�صاأن.

مادة )36(

تت�ىل دائرة اجلمارك من خالل الأمن اجلمركي ب�صبط اأو حجز جزء من اأو كامل املبلغ 

الذي مل يعلن عنه من العملة اأو ال�صندات القابلة للتداول حلاملها اإذا تبني لها اأنها تت�صمن 

جرمية غ�صل اأم�ال اأو عند الإعالن اأو الإف�صاح الكاذب ب�صاأنها، وعليها متكني ال�حدة من 

اأية معل�مات تطلبها.
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الف�سل ال�سابع

العقوبات

مادة )37(

دون الإخالل باأية عق�بة اأ�صد ين�س عليها قان�ن العق�بات اأو اأي قان�ن اآخر، يعاقب مرتكب 

جرمية غ�صل الأم�ال بالعق�بات التالية: 

اإذا ارتكب جرمية غ�صل الأم�ال وتك�ن ناجمة عن جرمية اأ�صلية متثل جناية يعاقب    .1

عليها بال�صجن ملدة ل تقل عن ثالث �صن�ات ول تتجاوز خم�س ع�صرة �صنة اأو بغرامة 

يعادلها  ما  اأو  اأردين  دينار  األف  مئة  على  تزيد  ول  دينار  اآلف  ع�صرة  عن  تقل  ل 

بالعملة املتداولة قان�نا اأو بكلتا هاتني العق�بتني.

اإذا ارتكب جرمية غ�صل الأم�ال وتك�ن ناجمة عن جرمية اأ�صلية متثل جنحة يعاقب    .2

باحلب�س ملدة ل تقل عن �صنة واحدة ول تتجاوز ثالث �صن�ات اأو غرامة ل تقل عن 

يعادلها  ما  اأو  اأردين  دينار  األف  خم�صني  على  تزيد  ول  اأردين  دينار  اآلف  خم�صة 

بالعملة املتداولة قان�نا اأو بكلتا هاتني العق�بتني.

اأو  �صهل  اأو  اأو حر�س  �صاعد  اأو  الأم�ال  بارتكاب جرمية غ�صل  �صرع  يعاقب كل من    .3

ت�صاور ح�ل ارتكاب هذه اجلرمية بن�صف العق�بة التي يعاقب بها الفاعل الأ�صلي.

مادة )38(

عن  ال�حدة  باإبالغ  اجلناة  من  بادر  من  كل  القان�ن  هذا  يف  املقررة  العق�بة  من  يعفى 

جرمية غ�صل الأم�ال قبل علمها بها اأو اأي من ال�صلطات املخت�صة، فاإذا ح�صل الإبالغ بعد 

اأو الأم�ال  العلم باجلرمية تعني لالإعفاء، اأن يك�ن من �صان الإبالغ �صبط باقي اجلناة 

حمل اجلرمية.

مادة )39(

يعاقب ال�صخ�س العتباري يف الأح�ال التي يرتكب فيها جرمية غ�صل الأم�ال ودون    .1

الإخالل مب�ص�ؤولية ال�صخ�س الطبيعي التابع له بغرامة ل تقل عن )10،000( ع�صرة 
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اآلف دينار اأردين ول تزيد على )200،000( مائتي األف دينار اأردين وما يعادلها 

من العمالت املتداولة.

املقررة  بالعق�بة  املخالف  العتباري  لل�صخ�س  الفعلية  الإدارة  عن  امل�صئ�ل  يعاقب    .2

مب�جب اأحكام الفقرتني )1، 2( من املادة )37( من هذا القان�ن اإذا تبني علمه بها 

اأو كانت اجلرمية قد وقعت ب�صبب اإخالله ب�اجبات وظيفته.

يك�ن ال�صخ�س العتباري م�صئ�ل بالت�صامن عن ال�فاء مبا يحكم به من غرامات    .3

وتع�ي�صات اإذا كانت اجلرمية التي وقعت خمالفة لأحكام هذا القان�ن قد ارتكبت 

من اأحد العاملني با�صمه ول�صاحله.

مادة )40(

اإ�صافة ملا ورد يف اأحكام املادتني )39،37( من هذا القان�ن يحكم بامل�صادرة العينية    .1

على ما يلي: 

بهذه  املختلطة  الأم�ال  فيها  مبا  اجلرمية،  متح�صالت  ت�صكل  التي  الأم�ال  اأ .  

املتح�صالت اأو امل�صتقة من اأو املتبادلة مع هذه املتح�صالت، اأو الأم�ال التي تعادل 

قيمتها تلك املتح�صالت.

ب .  الأم�ال التي ت�صكل م��ص�ع اجلرمية.

اأو  الأم�ال،  هذه  من  عليها  يتح�صل  اأخرى  منافع  اأو  دخاًل  ت�صكل  التي  الأم�ال  ت .  

متح�صالت اجلرمية.

ث .  ال��صائط.

الأم�ال امل�صار اإليها يف البن�د )اأ – ث( من هذه املادة والتي مت حت�يلها اإىل اأي  ج . 

طرف ترى املحكمة اأن مالك هذه الأم�ال ح�صل عليها عن طريق دفع �صعر عادل 

اأو مقابل ت�فري اخلدمات التي تعادل قيمتها اأو على اأي اأ�صا�س م�صروع باأنه مل يكن 

يعلم مب�صدرها غري امل�صروع.

يحق للمحكمة احلكم مب�صادرة الأم�ال امل�صار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة    .2



التجربة الفل�سطينية يف مكافحة غ�سل الأموال

78

والتي تع�د ملكيتها ب�ص�رة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة اإىل �صخ�س مدان بجرمية غ�صل 

الأم�ال اأو بجرمية اأ�صلية، والتي جرى ا�صتمالكها خالل فرتة ل تتجاوز ع�صر �صن�ات 

اأن هذه الأم�ال  اإىل  اأ�صباب معق�لة ت�صري  اإذا قامت  قبل اتهامه باجلرمية، وذلك 

ت�صكل متح�صالت من اجلرمية التي اأدين بها ال�صخ�س وعجز ذلك ال�صخ�س عن 

لت ب�ص�رة قان�نية. اإثبات اأن تلك الأم�ال ح�صّ

اإذا كان ال�صخ�س املدان بجرمية غ�صل الأم�ال فارًا اأو مت�فيًا، للمحكمة احلكم    .3

مب�صادرة الأم�ال اإذا ت��صلت اإىل اأدلة كافية ت�صري اإىل اأن الأم�ال املذك�رة ت�صكل 

متح�صالت جرمية على ال�جه املحدد يف هذا القان�ن.

املراد  لالأم�ال  الالزمة  التفا�صيل  حكمها  يف  حتدد  اأن  املحكمة  على  يجب    .4

م�صادرتها وتعيني م�قعها.

مادة )41(

املادة  اأحكام  مب�جب  الأم�ال  م�صادرة  دون  يح�ل  قان�ين  �صند  اأي  اأثر  اإلغاء  للمحكمة 

)40( من هذا القان�ن ويتم ت�صديد املبلغ املدف�ع فعليا للطرف املالك ذو النية احل�صنة.

مادة )42(

ال�صلطة  حق  من  امل�صادرة  الأم�ال  ت�صبح  ذلك،  خالف  على  القان�ن  هذا  ين�س  مل  ما 

ال�طنية وت�صري ب�صاأنها الق�انني ال�صارية.

مادة )43(

يعاقب كل من يخالف اأحكام امل�اد )29،16،15،14،11،10،9،8،7،6،5،4،35( من    .1

هذا القان�ن باحلب�س مدة ل تقل عن �صنه ول تزيد على ثالث �صن�ات اأو بغرامة ل 

تقل عن )5.000( خم�صة اآلف دينارا ً اأردنيا ً ول تزيد على )100.000( مائة األف 

دينارا اأردنيا اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة اأو بكلتا هاتني العق�بتني.

املن�ص��س  امل�اد  لأحكام  باملخالفة  اإدانتهم  تثبت  الذين  الأ�صخا�س  منع  للمحكمة    .2

عليها يف الفقرة )1( من هذه املادة باحلرمان امل�ؤقت اأو الدائم من ممار�صة عمله.
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مادة )44(

القان�ن،  هذا  من  ال�صاد�س  والف�صل  الثالث  الف�صل  م�اد  اأحكام  يخالف  من  كل    .1

والذي ل يلتزم عن عمد اأو بدافع من الإهمال اجل�صيم بالمتثال لهذه اللتزامات 

يعد مرتكبا ملخالفة اإدارية، ولل�صلطة امل�صرفة حال اكت�صافها لهذه املخالفة من قبل 

امل�ؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية اتخاذ الإجراءات وفر�س واحد اأو اأكرث 

من العق�بات التالية: 

اأ .  التنبيه بالمتثال لتعليمات حمددة.

ح�ل  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  امل�ؤ�ص�صات  قبل  من  دورية  تقارير  رفع  ب. 

التدابري التي تنفذها اأو ت�صري هذه التقارير اإىل المتثال للتعليمات املحددة.

الإنذارات اخلطية. ت . 

على  تزيد  ول  اأردين  دينار  األف   )1000( عن  قيمتها  تقل  ل  غرامة  فر�س  ث . 

)50.000( خم�صني األف دينار اأردين اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة.

حرمان الأفراد من الت�ظيف يف امل�ؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري املالية. ج .  

املالكني  اأو  الروؤ�صاء  اأو  للمديرين  املمن�حة  ال�صالحيات  تقييد  اأو  ا�صتبدال  ح .  

امل�صيطرين، مبا يف ذلك تعيني مدير خا�س.

فر�س تعليق اأو تقييد اأو �صحب الرتخي�س ومنع ال�صتمرار يف العمل اأو املهنة. خ .  

لأغرا�س اإطالع اجلمه�ر، يج�ز ن�صر املعل�مات ح�ل الإجراءات املتخذة مب�جب   .2

الفقرة )1( من هذه املادة.
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الف�سل الثامن

الأحكام اخلتامية

مادة )45(

لل�حدة تبادل املعل�مات مع ال�حدات النظرية بناًء على التفاقيات التي ت�قعها منظمة 

اأرا�صي  ال�صارية يف  الق�انني  مع  يتعار�س  ل  بهذا اخل�ص��س ومبا  الفل�صطينية  التحرير 

ال�صلطة ال�طنية.

مادة )46( 

هذا  اأحكام  تنفيذ  اأمام  امل�صرفية  ال�صرية  اأحكام  حت�ل  ل  القان�ن  هذا  لأحكام  تنفيذًا 

مبكافحة  تتعلق  معل�مات  اأية  اإبراز  اأو  اإف�صاء  بعدم  باأحكامها  التذرع  يج�ز  ول  القان�ن 

جرمية غ�صل الأم�ال با�صتثناء ما ورد يف الفقرة )3( من املادة )14( من هذا القان�ن.

مادة )47(

اللجنة  من  بتن�صيب  القان�ن  هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  الل�ائح  ال�زراء  جمل�س  ي�صدر 

ال�طنية خالل �صنة من تاريخ �صدور هذا القان�ن.

مادة )48(

يلغى كل ما يتعار�س مع اأحكام هذا القان�ن.

مادة )49(

يعر�س هذا القرار بقان�ن على املجل�س الت�صريعي يف اأول جل�صة يعقدها لإقراره.
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مادة )50(

على اجلهات املخت�صة كافة، كل فيما يخ�صه، تنفيذ اأحكام هذا القرار بقان�ن، ويعمل 

به من تاريخ �صدوره، وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 25 / 10 / 2007 ميالدية

امل�افق: 14 / �ص�ال/ 1428 هجرية

حمم�د عبا�س

رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية

رئي�س ال�صلطة ال�طنية الفل�صطينية
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امللحق رقم)1(

كل من يتخذ عمال له واحدًا اأو اأكرث من الن�صاطات اأو العمليات املبينة اأدناه مل�صلحة 

عميل اأو بالنيابة عنه: 

1.  قب�ل ال�دائع والأم�ال الأخرى امل�صتحقة الأداء من اجلمه�ر.

الإقرا�س.   .2

التاأجري التم�يلي.   .3

حت�يل الأم�ال اأو القيمة.   .4

اإ�صدار واإدارة و�صائط ال�صداد.   .5

ال�صمانات واللتزامات املالية.   .6

التعامل مبا يلي:    .7

اأ .  اأدوات الدين ق�صرية الأجل.

ب .  العملة الأجنبية.

اأ�ص�اق  مب�ؤ�صرات  املرتبطة  املالية  والأدوات  الفائدة  واأ�صعار  العمالت،  تبادل  ت .  

الأ�صهم. ث ( الأوراق املالية القابلة للتح�يل.

هيئة تنظيم ب�ر�صة التعامل بالعق�د الآجلة. ج .  

بهذه  املتعلقة  املالية  اخلدمات  وتقدمي  املالية  الأوراق  اإ�صدارات  يف  امل�صاركة    .8

الإ�صدارات.

 9. اإدارة املحافظ الفردية واجلماعية.

10. اإيداع النقد اأو الأوراق املالية ال�صائلة واإدارتها بالنيابة عن اأ�صخا�س اآخرين.

11. غري ذلك من ا�صتثمار الأم�ال اأو النق�د واإدارتها وتنظيمها بالنيابة عن اأ�صخا�س 

اآخرين.
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قطاع  يف  ال�صتثمارات  من  وغريه  احلياة  على  التاأمني  يف  والكتتاب  12. التاأمني 

التاأمني.

13. تبديل النق�د والعمالت.

14. اأية ن�صاطات اأو عمليات اأخرى حتددها اللجنة.

ويج�ز للجنة اأن تقرر يف حال قيام �صخ�س طبيعي اأو �صخ�س اعتبارية مبمار�صة   

اأو حمدودة جدا  اأو العمليات املذك�رة اأعاله ب�ص�رة عر�صية  اأي من الن�صاطات 

باأن خطر غ�صل الأم�ال �صئيل بعد  وبال�صتناد اإىل معايري كمية وقطعية تق�صي 

�صريان اأحكام هذا القان�ن ب�ص�رة كلية اأو جزئية على ذلك ال�صخ�س الطبيعي 

والعتباري.
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امللحق رقم)2(

الأعمال واملهن غري املالية: 

وكالء العقارات و�صما�صرة العقارات.   .1

جتار املعادن الثمينة وجتار الأحجار الكرمية.   .2

فيهم  مبن  العالية،  القيمة  ذات  ال�صفقات  يف  يتعامل�ن  الذين  الآخرون  التجار    .3

جتار الآثار.

4. املحام�ن واملحا�صب�ن عندما يق�م�ن باإعداد املعامالت وتنفيذها وامل�صاركة فيها 

حل�صاب.

عمالئهم وذلك فيما يتعلق بالن�صاطات التالية: 

�صراء العقارات وبيعها. اأ . 

اإدارة اأم�ال العمالء واأوراقهم املالية والأ�ص�ل الأخرى. ب .  

اإدارة احل�صابات امل�صرفية اأو املدخرات اأو الأوراق املالية. ت .  

ث .  تنظيم امل�صاهمات يف تاأ�صي�س ال�صركات اأو ت�صغيلها اأو اإدارتها.

و�صراء  القان�نية  الرتتيبات  اأو  العتباريني  الأ�صخا�س  اإدارة  اأو  ت�صغيل  اأو  اإن�صاء  ج .  

هيئات الأعمال.

م�ردو اخلدمات املتعلقة بالئتمان وال�صركات، والتي ل يغطيها هذا القان�ن والذين   .5

يقدم�ن اخلدمات التالية لأطراف اأخرى على اأ�صا�س جتاري: 

العمل ك�كيل تاأ�صي�س لالأ�صخا�س العتباريني. اأ .  

اأو �صريك يف  اأو �صكرتري �صركة،  اأو الرتتيب ل�صخ�س اآخر للعمل، كمدير  العمل،  ب . 

�صركة اأ�صخا�س، اأو يف وظيفة مماثلة ذات �صلة ب�صخ�صيات اعتبارية اأخرى.

ت�فري مقر م�صجل، اأو عن�ان جتاري اأو حمل اأو مرا�صالت اأو عن�ان اإداري لل�صركة  ت . 

اأو �صركة الأ�صخا�س اأو اأي �صخ�صية اعتبارية اأخرى اأو ترتيب اآخر.

العمل، اأو الرتتيب ل�صخ�س اآخر للعمل، كاأمني على اأمانة �صريحة. ث . 

العمل، اأو الرتتيب ل�صخ�س اآخر للعمل، كم�صاهم مر�صح عن �صخ�س اآخر. ج . 
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اآخر اإ�سدارات الإئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة - اأمان

•تقرير الإ�صالح املايل والإداري يف امل�ؤ�ص�صة الأمنية الفل�صطينية  	

•تقرير املنح وامل�صاعدات اخلارجية املقدمة للهيئات املحلية 	

•تقرير املعطاءات احلك�مية 	

» • تقرير الأداء املايل لل�صلطة الفل�صطينية ، الإيرادات والنفقات خالل عامي 2007-2006	

•تقرير ا�صتخدام املال العام يف م�ؤ�ص�صات ال�صلطة الفل�صطينية 	

•تقرير ح�ل �صلطة املياه 	

•تقرير اإدارة قطاع الأرا�صي يف فل�صطني  	

•تقرير النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة يف اخلدمات ال�صحية احلك�مية - العالج يف اخلارج- الإدخال  	
للم�صت�صفيات - �صرف الأدوية

•تقرير حق امل�اطن يف احل�ص�ل على املعل�مات العامة - يف اجلهاز املركزي لالإح�صاء - وزارة  	
املالية - الأر�صيف ال�طني 

ال�صلطة  الفل�صطيني)حالة  ال�صيا�صي  النظام  يف  ال�صلطات  بني  الف�صل  اإ�صكاليات  •تقرير  	
الق�صائية(

•تقرير حق امل�اطن يف احل�ص�ل على املعل�مات العامة - يف ال�صلطة الق�صائية الفل�صطينية 	

ال�صلطة  الفل�صطيني)حالة  ال�صيا�صي  النظام  يف  ال�صلطات  بني  الف�صل  اإ�صكاليات  •تقرير  	
الت�صريعية(

التنفيذية  ال�صلطة  الفل�صطيني،  ال�صيا�صي  النظام  يف  ال�صلطات  بني  الف�صل  اإ�صكاليات  •تقرير  	
م�ؤ�ص�صتا الرئا�صة وجمل�س ال�زراء

•تقرير التعيينات الإدارية يف احلك�مة العا�صرة - كما وردت يف قرارات جمل�س ال�زراء 	

•تقرير حق امل�اطن يف احل�ص�ل على املعل�مات العامة - يف املجل�س الت�صريعي 	



التجربة الفل�سطينية يف مكافحة غ�سل الأموال

86

•درا�صة ح�ل اأجهزة الرقابة واأنظمة امل�صاءلة يف القطاع العام الفل�صطيني 	

•درا�صة ح�ل ال�صيا�صات والت�صريعات الفل�صطينية يف مكافحة الف�صاد  	

•تقرير الإدارة العامة مل�ؤ�ص�صات الدولة غري ال�زارية يف فل�صطني 	

•تقرير الف�صاد والفئات املهم�صة يف املجتمع الفل�صطيني )الن�صاء، الأطفال، املع�ق�ن( 	

•كتاب م�ؤمتر اأمان الثالث: �صراع ال�صالحيات وغياب امل�ص�ؤوليات 	

•تقرير ت�صارب امل�صالح يف ال�صلطة ال�طنية الفل�صطينية  	

الأمم  اتفاقية  وتطبيق  ودعم  الف�صاد  ملكافحة  ال�طنية  احلملة  الثاين:  اإخبارية-العدد  •ن�صرة  	
املتحدة ملكافحة الف�صاد

•ن�صرة اإخبارية-العدد الأول: احلملة ال�طنية ملكافحة الف�صاد ودعم وتطبيق اتفاقية الأمم املتحدة  	
ملكافحة الف�صاد

•منهاج درا�صي جامعي »النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة يف م�اجهة الف�صاد« 	
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