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 تقديرالك  شكرال
 آلو كعمى محمد سيدنا كالمرسميف األنبياء أشرؼ عمى كالسالـ كالصالة العالميف رب هلل الحمد   

 ..كبعد الديف يكـ إلى بإحساف تبعيـ كمف كصحبو
 فمو بفضمو العمؿ ذاى انجاز عمى كالتكفيؽ العكف نيمنح حيث فضمو عمى تعالى اهلل أشكر فإني   

 .ران يخأك  أكلن  الحمد
 المشرؼ تاذمأس مقدمتيـ كفي الفترة ىذه خالؿ المساعدة يد لي قدمكا الذيف األخيار لئؾك أ أشكر   
 العمـ عمى يحثني كاف كقد ،مساعدتي في جيدان  يدخر لـ الذم عالكنة عاطؼ /الدكتكر ةالرسال عمى

 .كالتقدير الحب كؿ مني كلو األجر اهلل مف فمو ،عزيمتي كيقكم كيكجيني
 المعيد مدير رأسيـ كعمى القدس جامعة في المستدامة التنمية معيد عمى القائميف أشكر كما    

 رشادال لي قدمكا حيث الكرنز سعدم كد. الصباغ الكىاب عبد كالدكتكر ،األطرش عزمي الدكتكر/
 سالتي.ر  كمراحؿ دراستي فترة خالؿ

 ىذه ةمناقش بقبكؿ تفضميـ عمى المناقشة لجنة أعضاء لألساتذة كالمتناف الشكر بعظيـ أتكجو كما  
 .الرسالة

متناني كعرفاني شكرم خالص أقدـ أف يسرني كما    السند ن عـ كاف الذم ىدز  مركاف األستاذ إلي كا 
 كتفسيرىا النتائج كاستقراء اإلحصائي التحميؿ كخاصة العمؿ ىذا انجاز في يساندت حيث كالعكف،
 .إحصائيان 

 . الرسالة استبانو تحكيـ في ككقت جيد مف قدمكه لما المحكميف السادة شكرأ كما  
 بكأ رياض الدكتكر األستاذ رأسيا كعمى الفمسطينية النقد سمطة إلى كالمتناف بالشكر أتقدـ كما  

 نائب مرار فراس ستاذكاأل الكحدة مدير لفي ؿكائ األستاذ رأسيا كعمى المالية المتابعة ككحدة ،شحادة
 كالتدقيؽ األمكاؿ كغسؿ المتثاؿ دكائر في المصرفية المؤسسات في العامميف كالمكظفيف ،الكحدة مدير
 .العممية الدراسة ىذه إلتماـ جابةكاست كعكف تسييالت مف لي قدمكه ما عمى المصارؼ في خميالدا
 الرسالة. ىذه إنجاح في  مباشرة غير أك مباشرة صكرةب أسيـ مف لكؿ كالتقدير الشكر ككؿ

 التكفيؽ كلي كاهلل
                 الباحث                                                                            

 لحميـا عبد محمد عصاـ                                                                           
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 تعريؼ المصطمحات
 

 التعريفات الجرائية:
ىك الشخص المتعامؿ مع المصرؼ سكاء لغراض الحصكؿ عمى الخدمات المصرفية العميؿ: 

 .المقدمة مف قبؿ المصرؼ اك لغراض الحصكؿ عمى التسييالت المصرفية
تعميمات الصادرة المكظؼ المكمؼ بفحص كمراقبة مدل التزاـ المصرؼ لمقكانيف كالمراقب المتثاؿ: 

كذلؾ لحماية المصرؼ مف مخاطر عدـ المتثاؿ العاـ،  كيشمؿ ذلؾ مخاطر  ،عف الجيات الخارجية
عدـ المتثاؿ لمقكانيف المحمية كالدكلية، كمخاطر عدـ المتثاؿ لألنظمة كالسياسات كالجراءات الداخمية 

امتثاؿ المصرؼ لتمؾ القكانيف  في المصرؼ، كيقـك مراقب المتثاؿ برفع تقارير دكرية حكؿ مدل
 لى سمطة النقد.إكالتعميمات 

المكظؼ المكمؼ لدل المصرؼ بكضع السياسات كالجراءات المتعمقة بمكافحة  :األمكاؿضابط غسؿ 
متكسطة،   لدرجة مخاطرىـ )مرتفعة، كانشاء قاعدة لتصنيؼ عمالء المصرؼ كفقان ، األمكاؿغسؿ 

كىك المكمؼ بالتصاؿ بكحدة المتابعة  بعة العمالء ذكم المخاطر،بة كمتامنخفضة( كالستمرار بمراق
 .األمكاؿالمالية فيما يتعمؽ باإلبالغ عف تقارير الشتباه بجرائـ غسؿ 

اخمي فحص كتقييـ درجة مالءمة كفاعمية نظاـ الضبط الدىك الشحص المكمؼ ب المدقؽ الداخمي:
دارة التنفيذية بخطط كسياسات كأىداؼ المصرؼ لتزاـ اإلابما يضمف  لكافة دكائر كأقساـ المصرؼ،

 المعتمدة مف مجمس اإلدارة كالتعميمات كالقكانيف السارية.
مف مصارؼ محمية  مجمكع المصارؼ العاممة في الراضي الفمسطينيةتمثؿ : المؤسسات المصرفية

 لرقابتيا كالخاضعةككافدة كالحاصمة عمى الترخيص لمعمؿ المصرفي مف سمطة النقد الفمسطينية 
 كاشرافيا.

يقصد بو الكظائؼ الرقابية الداخمية لممصرؼ كالتي : المصرفية لممؤسساتالدكر الرقابي الداخمي 
المعتمدة مف الرقابية كافة العماؿ كالنشطة كفؽ السياسات كالجراءات تنفيذ تمكنو مف الرقابة عمى 

فة المتثاؿ كالتدقيؽ الداخمي كضابط ظيالرقابية الداخمية لممصرؼ بك الكظائؼ كتتمثؿ  مجمس الدارة
 اتصاؿ مكافحة غسؿ المكاؿ.
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المكمفة كفؽ القانكف بالرقابة عمى اعماؿ المصارؼ سكاء فيما  كىي السمطاتالسمطات المشرفة: 
سمطة النقد اك الرقابة المتخصصة عمى عمميات مكافحة غسؿ كالمحددة بيتعمؽ بالرقابة المصرفية 

 ككحدة المتابعة المالية. األمكاؿلمجنة الكطنية لمكافحة غسؿ ا في كالمحددة  األمكاؿ
ىي كافة اشكاؿ التحكيالت المالية التي تتـ مف قبؿ العميؿ باستخداـ الخدمات  العممية المالية:

 المصرفية المختمفة.
 في المصرؼ األمكاؿمف قبؿ ضابط غسؿ  ىي التقارير الي يتـ رفعيا"البالغ":  التصريح بالشتباه

لكحدة المتابعة المالية عف المعامالت المشبكىة،  في حالة كجكد أسس معقكلة لالشتباه في أف أمكاؿ 
ة،  بصرؼ النظر عف القيمة النقدية لممعاممة ميالمعامالت التي يجرم تنفيذىا تمثؿ متحصالت جر 

 المشبكىة التي يتـ إنجازىا أك محاكلة إنجازىا.
ف بكضع التعميمات ك ف المعنيك المكظفرقابة عمى المصارؼ: سمطة النقد العامميف في ال كمكظف

المنظمة لمعمؿ المصرفي كالمكظفيف المكمفيف بالرقابة الميدانية عمى المصارؼ لفحص النظمة 
كالجراءات كالعمميات المصرفية المختمفة مف كاقع الفحص الميداني،  كالمكظفيف العامميف في الرقابة 

حميؿ البيانات المالية كالتقارير الدكرية التي ترسميا المصارؼ الى سمطة المكمفيف بفحص كت ةيالمكتب
 النقد الفمسطينية.  

ف بكضع التشريعات كالتعميمات المعنية بمكافحة ك ف المكمفك المكظفكحدة المتابعة المالية:  كمكظف
رؼ الى الكحدة تحميؿ البيانات التي ترسميا المصافي ككذلؾ المكظفيف العامميف ، األمكاؿظاىرة غسؿ 

ير ر في مجاؿ استالـ كمعالجة تقاكالمكظفيف العامميف ، GOAMLبشكؿ دكرم مف خالؿ برنامج 
 الشتباه المتعمقة بالعمميات المشبكىة كالتي ترسميا المصارؼ الى الكحدة. 

ىي الجراءات المطمكب مف المصارؼ نشطة محددة: ك أل أئية اإلضافية لعمالء معينيف التدابير الكقا
يؿ مف حجـ مكذلؾ لمتق ،مخاطرة عالية مذك  ان شخاصأتعامؿ مع بعض العمالء باعتبارىـ عند الاتباعيا 

لء العمالء اك ؤ نشطة التي يمارسيا ىرض ليا المصرؼ بسبب طبيعة تمؾ األالمخاطر التي قد يتع
  يا ىؤلء العمالء.تي يمارسطبيعة المخاطر التي تكمف في العمميات ال

 

 

 
 



 

 ه

 ممخصال
 

المؤسسات المصرفية في الرقابة عمى مكافحة ظاىرة اداء  كاقعالتعرؼ عمى  لىت الدراسة إىدف   
 األمكاؿالنافذة لمكافحة عمميات غسؿ  القكانيف كالتشريعاتبيا كمدل التزام ،في فمسطيف األمكاؿغسؿ 

. ألمكاؿامكافحة ظاىرة غسؿ في المعنية  المشرفةالتعرؼ عمى دكر المؤسسات كذلؾ في فمسطيف، ك 
ضباط غسؿ ) المؤسسات المصرفية الفمسطينيةف في مجمكعة العامميكتككف مجتمع الدراسة مف 

سمطة النقد مكظفي كمكظفي كحدة المتابعة المالية، ك  (،المتثاؿ، المدققيف الداخمييف مراقبي ، األمكاؿ
بمسح شامؿ  لستكشافياـ المنيج الكصفي ااستخدتـ ك ، الفمسطينية العامميف في الرقابة عمى المصارؼ

 مجالت ةخمسكالتي اشتممت عمى  ،كأداة البحث لجمع البياناتمجتمع البحث باستخداـ الستبانة ل
مدل التزاـ ك ، األمكاؿفي مكافحة ظاىرة غسؿ  المؤسسات المصرفيةداخؿ  الدكر الرقابي :يىك 

في فمسطيف،  األمكاؿ القكانيف كالتشريعات النافذة لمكافحة عمميات غسؿالمؤسسات المصرفية ب
 األمكاؿالتدابير التي تتخذىا المؤسسات المصرفية لمكقاية مف الساليب المستخدمة في عمميات غسؿ ك 

 األمكاؿدكر السمطات المشرفة في مكافحة ظاىرة غسؿ ك كالعمميات كالنشاطات المصرفية المشبكىة، 
ة مكافحة ميذ سميـ لعميو لضماف تنفثيف لما يتكجب عممحك ، كاسئمة مفتكحة حكؿ رأم المبفي فمسطيف
 .األمكاؿظاىرة غسؿ 

 األمكاؿفي مكافحة ظاىرة غسؿ  لممؤسسات المصرفيةالدكر الرقابي  خمصت الدراسة الى فاعميةك     
 ، األمكاؿضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ ، التدقيؽ الداخمي، كظيفة المتثاؿلكافة مجالتو الفرعية مف 

عماليا عف أية أفصؿ ك  ارتباطيا المباشر مع مجمس الدارةالرقابية ب قاللية الكظائؼستا مف خالؿ
 عماؿ تنفيذية بالمصرؼ.أ
 

التحقؽ مف شخصية العمالء ف المصارؼ تقكـ بالتعرؼ عمى العمالء ك أكما أظيرت الدراسة    
ما يتـ ، كنشكء العالقة كاثناء التعامؿ عمى قاعدة اعرؼ عميمؾ ايةككثائقيـ كطبيعة نشاطاتيـ عند بد

كجمع البيانات عف أنشطتيـ بشكؿ ف يلتعرؼ عمى ىكية المستفيديف الحقيقيكابيانات العمالء  تحديث
 صنيؼ العمالء حسب درجة مخاطرىـ. تقـك المصارؼ بت كمادكرم 
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 أظيرت الدراسة كجكد فقد  ،األمكاؿالتدابير الداخمية التي تتخذىا المصارؼ لمكافحة ظاىرة غسؿ  أما  
 األمكاؿتمرير القكانيف كالتعميمات الجديدة الخاصة بمكافحة غسؿ  تضمفدل المصارؼ لسياسات 

 .األمكاؿلمتعرؼ عمى العمميات كالفعاؿ التي ترتبط بغسؿ عمييا عمى المكظفيف كتدريبيـ 
ضكابط صادرة ناؾ تعميمات ك ف ىأأظيرت الدراسة فقد  ،عف حالت الشتباهكفيما يتعمؽ بالبالغ    

 عند تكفر أسس معقكلة لالشتباه تمـز المصرؼ باإلبالغ عف العمميات المشبكىة المشرفةات عف الجي
 .عند محاكلت إبراـ المعامالتك أ
 

المجنة الكطنية لمكافحة ك النقد الجيات الرقابية كالمتمثمة بسمطة ف ألى إكما خمصت الدراسة     
كفؽ رقابة كاصدار التعميمات لممصارؼ بالتقـك  ،عمميات غسؿ األمكاؿ ككحدة المتابعة المالية

بكضع السياسات المصارؼ  شراؼ عمى مدل التزاـاإلككذلؾ  ،متطمبات مجمكعة العمؿ المالي )فاتؼ(
ة كالمتابعة الكافية الرقابكتعزز  ،األمكاؿكاإلجراءات كالضكابط الداخمية التي تمنع عمميات غسؿ 

 .نشطة غير العتياديةلمكشؼ عف األ
 

 :الدراسة بعدة تكصيات أىمياكقد خرجت 
بمػا الستجابة السريعة مف قبؿ كحدة المتابعة المالية لالستفسارات العاجمػة الػكاردة مػف المصػارؼ   -1

 .اتخاذ الجراءات الضركرية في الكقت المناسبك عمى التعامؿ  يساعدىا
امالت المشػػبكىة حػػكؿ تقػػارير المعػػلممصػػارؼ عػػة جالتغذيػػة الراقيػػاـ كحػػدة المتابعػػة الماليػػة بتزكيػػد   -2

 .كالجراءات التي يتعيف عمى المصارؼ اتباعيا بذات الشأف

مراقبػػػة كالجػػػراءات المتعمقػػػة بضػػػكابط التطبيػػػؽ  عائقػػػان فػػػي قػػػكانيف السػػػرية المصػػػرفية  ف ل تكػػػكفأ -3
 .األمكاؿعمميات غسؿ كمكافحة 

ك أاقتصػػادم  اديػػة كالتػػي لػػيس ليػػا ىػػدؼغيػػر العالمصػػرفية العمميػػات كلكيػػة لمرقابػػة عمػػى اعطػػاء أ -4
 .ك ظاىرأكني كاضح قان

تنظـ العالقة كتمنػع تضػارب المصػالح لدل المؤسسات المصرفية إجراءات كسياسات مكتكبة تكفر  -5
 لتمؾ الخدمات. بيف تقديـ الخدمات البنكية كتمقي العمالء
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Abstract 

 

The study aimed to identify The reality of the performance of banking institutions in 

combating the phenomenon of money- laundering in Palestine, and the extent of their 

commitment to the laws and legislation in force to combat money laundering in Palestine. 

As well as to identify the role of the supervisory institutions concerned in combating that 

phenomenon. 

The study population consists of a group of employees working in Palestinian banking 

sector (anti-money laundering officers, compliance monitors, and internal auditors), 

employees of the Financial Monitoring Unit and the Palestinian Monetary Authority, who 

work on the field of banks’ supervision.  

The descriptive approach was used through conducting a comprehensive survey of the 

research population, and through using the questionnaire as a research tool for data 

collection, that included five areas, namely: the supervisory role within the banking system 

in combating money laundering phenomenon, the extent to which banking institutions 

comply with the laws and legislations in force to combat money laundering in Palestine, 

the measures taken by banking institutions to prevent different types of money laundering 

operations, the suspicious banking activities, the role of supervisory authorities in 

combating money laundering phenomenon in Palestine, and open questions that seek the 

opinion of the respondents regarding what should be done to ensure proper implementation 

of combating money laundering. 

The study concluded that the supervisory role of the banking system is effective in 

combating the phenomenon of money laundering in all areas of compliance, internal audit, 

anti-money laundering liaison officer, through the independence of supervisory functions 

and through the direct association with the Board of Directors and the separation of its 

work from any executive work at the bank. 
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The study also showed that banks identify and verify the identity of customers, their 

documents and the nature of their activities at the beginning of the relationship and during 

their banking transactions, in accordance with the (know your customer) policy. The 

customers’ data and activities are collected and updated and the real beneficiaries are 

identified. Banks also classify customers according to their degree of risk. 

As for the internal measures taken by banks to combat the phenomenon of money-

laundering, the study showed the existence of policies that ensure that the new laws and 

instructions on fighting money laundering are passed on to employees, and that they are 

trained to identify the operations and actions related to money laundering. 

With regard to the reporting of suspected cases, the study showed that instructions and 

controls are issued by supervisors oblige banks to report suspicious transactions when there 

are reasonable grounds for suspicion or attempts to conclude transactions. 

The study also concluded that the supervisory authorities, namely the Monetary Authority, 

the National Committee for Combating Money Laundering and the Financial Follow-up 

Unit, supervise and issue instructions to the banks in accordance with the requirements of 

the Financial Action Task Force (FATF); as well as supervising the banks' compliance 

with the internal policies, procedures and controls that prevent money laundering, and 

promotes adequate monitoring and follow-up to detect unusual activities. 

The study concluded with several recommendations, the most important of which are: 

1. The rapid response by the Financial Follow-up Unit to the urgent inquiries received from 

the banks to help them deal with and take the necessary measures in a timely manner. 

2. The Financial Monitoring Unit should provide the banks with feedback on suspicious 

transactions reports and procedures that banks should follow in that regard.  

3. Banking secrecy laws should not be an impediment to the application of controls and 

procedures relating to handling and combating money-laundering operations. 

4. Giving priority to the supervision of unusual banking operations which have no clear or 

obvious economic or legal objective. 

5.  Provide written procedures and policies for banking institutions that regulate the 

relationship, and prevent conflicts of interest, between the provision of banking services 

and the receiving of such services by customers. 
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 :األكؿ الفصؿ
 خمفية الدراسة

كمحػددات حػدكد ، ىميػة الدراسػةأ سػئمة الدراسػة،أىػداؼ الدراسػة، أيتناكؿ ىذا الفصػؿ مشػكمة الدراسػة،   
 ىيكمية الدراسة، كمنيجية الدراسة.فرضيات الدراسة، مبررات الدراسة، متغيرات الدراسة، الدراسة، 

 

 مقدمة 1.1
 

ك ما يسمى بالقتصاد ، أقتصاد الحديثالجرائـ  أخطرمف  ،أك تبييضيا األمكاؿيعتبر غسؿ   
ترتبط بأنشطة غير مشركعة تككف في الغالب خارج حدكد  األمكاؿاعتبار أف عممية غسؿ ب ،الرقمي

مف قبؿ نفس القكانيف التي كانت  لكسبيا الشرعيةثـ تحاكؿ العكدة مرة أخرل  ،لمدكلة الكطنيةالقكانيف 
عمميات التحرر مع بعالقة طردية  األمكاؿعمميات غسؿ كترتبط  ،(2015، )السبكي تجرميا

( 2013)تقرير البنؾ الدكلي  حيث أشار ،تكسع القطاع الخاص اكالذم نتج عنيكالعكلمة القتصادم 
زيادة احتمالية إلى  مما يؤدم ،فتح مسالؾ جديدة لإلجراـ الخاص صاحبوف نمك القطاع الخاص إلى أ
كاعد الرقابة تتـ مف خالؿ خبراء مختصيف عمى عمـ بق األمكاؿؿ عمميات غس فأكحيث  ،األمكاؿغسؿ 

. األمكاؿتكفر األماف ليذه كعمى عمـ بفرص الستثمار كمجالت التكظيؼ التي ، كاإلشراؼ في الدكؿ
 .(2013، ةخباب)
 

كخاصة مع تطكر كسائؿ  المصارؼ لعمؿ جديان  تحديان  يشكؿأصبح كمكافحتو  األمكاؿغسؿ  فإ   
 األكثر ىيألف المصارؼ كذلؾ  ،المصارؼكالكسائؿ التكنكلكجية المتطكرة التي تستخدميا  التصالت
القذرة صفة المشركعية مف  األمكاؿيحاكؿ المجرمكف اعطاء ك  ،األمكاؿأنشطة غسؿ  لتنفيذاستيدافان 

السبؿ  أىـكالمتطكرة  المختمفة المصرفيةكيمكف اعتبار الخدمات  ،خالؿ سمسمة مف العمميات المصرفية
العمميات استخداـ ف اليدؼ مف كراء كأ ، (2013، القادر)عبد  إلخفاء المصدر غير الشرعي لمماؿ

، التي تـ الحصكؿ عمييا بصكرة غير مشركعة لألمكاؿىك إخفاء المصدر األصمي المصرفية المختمفة 
دخالياإكسابيا الصفة الشرعية مف خالؿ  لذلؾ  ، قانكنية المممككة ألصحابيا بصكرة األمكاؿضمف  كا 

التحدم الحقيقي أماـ تشكؿ  لككنيا اللكتركنيةجرائـ نكاع الأخطر أمف  األمكاؿؿ تعتبر جرائـ غس
امتحاف لقدرة القكاعد القانكنية عمى تحقيؽ مكاجية فاعمة تشكؿ  يكى، مؤسسات الماؿ كاألعماؿ

 (. 2012 ، ياقكتلمكافحة أنماطيا المستجدة )
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ة كعائدات مف ىذه الجرائـ أصبحت مف الضخامة بحيث ل يمكف الستفادة منيا المتأتي األمكاؿف إ   
كالذم لك حدث سيككف بطيئان ، بسبب صعكبة النتقاؿ المادم ليا المصارؼإل عبر استخداـ خدمات 

بنحك  عالميان  األمكاؿكتقدر عمميات غسؿ  ، (2014،  جرادةكيحمؿ في طياتو مخاطر غير مقبكلة )
مع  ،يتـ نقميا بيف دكؿ العالـ األمكاؿىذه تريميكف دكلر أمريكي مف  1.6كأف ، كلرتريميكف د 3

 .(2015)السبكي،  % مف ىذا المبمغ2التي يتـ كشفيا عبر الحدكد ل تعادؿ  األمكاؿالشارة إلى أف 
 

نما تكمف أيضان  ،القذرة ل تكمف خطكرتيا في المصادر التي تأتي منيا فحسب األمكاؿإف     في  كا 
أكجو استخداميا حيث ثمة اتجاه غالب نحك تحكيميا إلى أصكؿ مالية أك مكجكدات عقارية أك 

يؤثر سمبان عمى فداث اضطرابات في تمؾ األسكاؽ مما ينتج عنو إح ،استخداميا في أسكاؽ الماؿ
 القتصاد بشكؿ عاـ.

الدكؿ  يا عمى كبر منأككف عمى اقتصاديات الدكؿ النامية ت األمكاؿف انعكاس نتائج عممية غسؿ إ   
الى خارج اقتصاديات  األمكاؿركب في ،تمؾ الدكؿ كذلؾ ألسباب تتعمؽ بطبيعة اقتصاديات ،المتقدمة

مما يعيؽ  ، صالن أالمتدني كىك رأس الماؿ  نتاجاإل ألحد أىـ عناصر يافقدانلى إيؤدم تمؾ الدكؿ 
بيف ما جدلية ات عالقفي المقابؿ ىناؾ ك  المحمي،عمى الدخؿ  ينعكس سمبان ك إنتاج السمع كالخدمات 
كالثار التي تترتب عمى ضعؼ جذب  األمكاؿالمتطمبات الدكلية لمكافحة غسؿ التزاـ الدكؿ النامية ب

 انعكسكالذم بدكره  ،األمكاؿتعميمات غسؿ تطبيؽ الستثمارات الخارجية لتؾ الدكؿ بسبب التشدد في 
 .(2012 ، نصر )محمد دكؿالنمك القتصادم لتمؾ الدكرة عمى  سمبان 

 

لى الشمكؿ المالي لمخدمات إالدكؿ النامية السمطات الرقابية في  يبيف سع لخر أعالقة  ف ىناؾأكما 
عدد ممكف مف المتعامميف  ألكبر مف الخدمات المصرفيةتكسيع حجـ الستفادة مف خالؿ المصرفية 

الجيزة الرقابية الصادرة عف تمؾ ت قراراالتعميمات ك السياسات ك مع الك  ، المؤسسات المصرفيةمع 
لمتعامؿ بيف  ةقدعالتي تتطمب كضع شركط محددة كمك  ،األمكاؿتطبيؽ تعميمات غسؿ لاللتزاـ ب

التعامؿ مع المؤسسات المصرفية فراد عمى إقباؿ األكالتي مف شأنيا الحد مف ، المصرؼ كعمالئو
كما  ،حجـ الكدائعزيادة كبالتالي الحد مف  ،ةالمؤسسات المصرفيلى اليفاء النقدم بعيدان عف إكالمجكء 

 ، الظاىر) كأكجو تكظيفيا في القتصاد. األمكاؿتصادية لتؾ الدكرة الق عمىثار أينتج عنيا مف 
2012) 
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حيث قامت سمطة النقد  ،2001عاـ ال ذفي فمسطيف من األمكاؿبدأت فكرة  تجريـ عمميات غسؿ   
 ، بإنشاء مكتب المتابعة المالية ،بازؿ كمرجعية لمكافحة ىذه الظاىرة إلى اتفاقية كاستنادان  ،الفمسطينية

 10000كالذم عمؿ بدكره عمى مراقبة الحكالت الكاردة كالصادرة التي تساكم أك تزيد قيمتيا عف 
أصدرت سمطة النقد تعميـ رقـ  2005كفي عاـ  ،دكلر كبالتنسيؽ مع األجيزة األمنية المختصة

العاممة في  المؤسسات المصرفيةشاء كظيفة مراقب امتثاؿ في جميع بخصكص ان (67/2005)
مف تطبيؽ القكانيف كاألنظمة كالتعميمات كقكاعد السمكؾ  التأكد كذلؾ بيدؼ ،ة الفمسطينيةطمناطؽ السم

إل أنو كبسبب الظركؼ السياسية كاألمنية التي سادت في تمؾ الفترة  ،األمكاؿالخاصة بمكافحة غسؿ 
استمر ىذا الكضع لغاية  حيث، األمكاؿدكف إصدار تشريع خاص لتجريـ عمميات غسؿ كالتي حالت 

أف  عممان  ،األمكاؿبشأف مكافحة غسؿ  2007( لسنة 9إصدار القرار بقانكف رقـ )تـ  إذ ، 2007عاـ ال
 تتعمؽ بمكافحة جرائـ غسؿإصدار ىذا التشريع جاء قبؿ انضماـ فمسطيف ألم اتفاقية دكلية أك إقميمية 

لسنة  20القرار بقانكف رقـ تـ اصدار  حيث ،2015كاستمر العمؿ بيذا القانكف لنياية عاـ  ،األمكاؿ
 ،2016لسنة  13المعدؿ بالقرار بقانكف رقـ  كتمكيؿ اإلرىاب األمكاؿبشأف مكافحة غسؿ  2015

 ف إصداره مطمبان كاف ،كجاء إصدار التشريع الفمسطيني الجديد بما ينسجـ كالسياسة التشريعية الفمسطينية
ىذا باإلضافة إلى ضركرة مكاكبة التشريع الفمسطيني  ،ككفؽ المصالح كالمتطمبات الفمسطينية فمسطينيان 

  لمتطكرات الدكلية في تجريـ كمكافحة ىذا النكع مف الجرائـ المستحدثة.
 

 في األمكاؿكعميو فقد بات مف الكاجب تكفر أنظمة كأساليب داعمة لمكافحة ظاىرة غسؿ    
ف كيساىـ في الحد م ،مما يعظـ مف نتائج تطبيؽ ىذه القراراتالمؤسسات المصرفية الفمسطينية 
مما  ،كبالتالي تالفي أثارىا السمبية عمى القتصاد كالمجتمع المالي ،الظاىرة كمحاكلة السيطرة عمييا
لسياسات كالتعميمات لقطاع المالي مف خالؿ تطبيؽ اايادة شفافية أداء يعزز الستقرار القتصادم كز 

 .في القطاع المالي بشقية المصرفي كغير المصرفيالرقابية كالجراءات 
فقط بيدؼ الجابة عف السؤاؿ الرئيس المتمثؿ  المؤسسات المصرفيةعمى  البحثقتصر يكسكؼ    
 ، "؟في فمسطيف األمكاؿالمؤسسات المصرفية الفمسطينية في مكافحة ظاىرة غسؿ كاقع اداء  ما" في

 ، التأجير التمكيمي ، ميفأالت ، مكضكع دكر المؤسسات المالية غير المصرفية )السكؽ المالي كسنترؾ
 .خرلألى دراسات إ( كغيرىا قراض الصغيركمؤسسات اإل ،الرىف العقارم
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 :البحثمشكمة  2.1
 

تكسػيع  عمػى تعمػؿفي جدلية العالقة بيف مصمحة المؤسسات المصرفية الفمسطينية التي  المشكمةتكمف 
الخدمات المصرفية ألكبر عػدد مػف عمالئيػا كىػك متطمػب  ايصاؿالستخداـ كالشمكؿ المالي مف خالؿ 

كالتػػػزاـ تمػػػؾ المؤسسػػػات  ،مػػػف جيػػػةفػػػي النمػػػك القتصػػػادم ه كزيػػػادة دكر  المؤسسػػػات المصػػػرفيةلتطػػػكير 
باتبػاع اجػراءات مػف خػالؿ التزاميػا  األمػكاؿالمتعمقػة بمكافحػة ظػاىرة غسػؿ  المشرفة السمطاتبتعميمات 

مػر األ ، المؤسسػات المصػرفية كعمالئيػابيف متشددة لمعرفة عمالئيا كتكثيؽ العالقات كالتعامالت فيما 
الذم قد يؤثر عمى درجة اقبػاؿ المػكاطنيف عمػى التعامػؿ مػع تمػؾ المؤسسػات المصػرفية كبالتػالي المجػكء 

 .المؤسسات المصرفيةالى اليفاء النقدم بعيدان عف 
المؤسسػػات المصػػرفية الفمسػػطينية  كاقػػع اداء  " دراسػػة فػػي تتمثػػؿ البحػػث مشػػكمة إففػػ ىنػػا كمػػف

 "؟في فمسطيف األمكاؿفي مكافحة ظاىرة غسؿ 
 

 أىداؼ البحث 3.1
 

في مكافحػة ظػاىرة غسػؿ  الفمسطينيةالمؤسسات المصرفية  كاقع اداءىدؼ رئيس كىك دراسة  لمبحث   
المعػػػايير الكفيمػػة بالحػػد مػػػف زاميػػا بتػػكفير المتطمبػػات ك مػػػدل التمػػف خػػالؿ تسػػػميط الضػػكء عمػػى  األمػػكاؿ

فػي فمسػػطيف كلتحقيػػؽ ىػػذا اليػدؼ جػػاءت أىػػداؼ الدراسػة كالتػػالي: "التعػػرؼ عمػػى  األمػػكاؿظػاىرة غسػػؿ 
فػػػي فمسػػػطيف مػػػف خػػػالؿ اللتػػػزاـ  األمػػػكاؿمكافحػػػة ظػػػاىرة غسػػػؿ فػػػي المؤسسػػػات المصػػػرفية  كاقػػػع اداء

 كذلؾ مف خالؿ:  األمكاؿدفة لمكافحة ظاىرة غسؿ اليا السمطات المشرفةبمعايير كمتطمبات 
 كمتطمبات مكافحتيا. األمكاؿتسميط الضكء عمى كاقع كتطكر عمميات غسؿ  . أ

فػػي  األمػػكاؿفػػي مكافحػػة ظػػاىرة غسػػؿ  لممؤسسػػات المصػػرفيةالػػداخمي الػػدكر الرقػػابي التعػػرؼ عمػػى  . ب
 دراسة الكاقع كتحميمو.مف خالؿ  فمسطيف

النافذة لمكافحة عمميات  بالقكانيف كالتشريعات )الجياز المصرفي( ةمدل التزاـ المؤسسات المصرفي . ت
 في فمسطيف. األمكاؿغسؿ 

 .األمكاؿالمشرفة المعنية في مكافحة ظاىرة غسؿ  السمطاتالتعرؼ عمى دكر  . ث
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 البحث أسئمة 4.1
 

 تي:اسئمة الدراسة عمى اآل تمثمت
فػػي فمسػػػطيفب كانبثػػؽ عػػػف ىػػػذا  ألمػػػكاؿاالمؤسسػػات المصػػػرفية فػػي مكافحػػػة ظػػػاىرة غسػػؿ  كاقػػػع اداءمػػا 

 السؤاؿ مجمكعة مف األسئمة الفرعية:
في  األمكاؿفي مكافحة ظاىرة غسؿ  لممؤسسات المصرفيةالداخمي ما الدكر الرقابي  .1

 فمسطيفب 
ما مدل التزاـ المؤسسات المصرفية بتطبيؽ القكانيف كالتشريعات ذات العالقة لمكافحة  .2

 بفي فمسطيف األمكاؿعمميات غسؿ 
ما التدابير التي تتخذىا المؤسسات المصرفية لمكقاية مف العمميات كالنشاطات المصرفية  .3

 باألمكاؿالمشبكىة المستخدمة في عمميات غسؿ 
 في فمسطيفب األمكاؿما دكر السمطات المشرفة في مكافحة ظاىرة غسؿ  .4

 

 البحثأىمية  5.1
 

 :يكتسب البحث الىمية مف خالؿ المعطيات التالية
السػػػابقة فػػػي ىػػػذا العمميػػػة  لألبحػػػاثإضػػػافة عمميػػػة  البحػػػث ىػػػذاشػػػكؿ ييمكػػػف اف  يػػػة النظريػػػة:ىماأل . أ

مػػف  أعمػػؽقػػد تكػػكف محفػػز إلجػػراء دراسػػات  ،بشػػكؿ خػػاصلممكتبػػة الفمسػػطينية بشػػكؿ عػػاـ ك المجػػاؿ 
 .خالؿ السئمة كالمشاكؿ كالستنتاجات التي تتكصؿ الييا

فػػي تعزيػػز  كالمسػػاىمةفػػي فمسػػطيف  ألمػػكاؿاىػػي تشػػخيص لمشػػكمة ظػػاىرة غسػػؿ  :العمميػػةىميػػة األ . ب
صػػيات كالنتػػائج التػػي ك مػػف خػػالؿ الت األمػػكاؿلػػى مكافحػػة ظػػاىرة غسػػؿ إتطبيػػؽ الجػػراءات اليادفػػة 

سػػػياـ ك  ، البحػػػثالييػػػا  تكصػػػؿيس فػػػي إيجػػػاد مقترحػػػات لتعزيػػػز اإلجػػػراءات المتخػػػذة مػػػف قبػػػؿ  البحػػػثا 
فػػي كضػػع تكصػػيات تسػػاعد دكلػػة  المسػػاىمةككػػذلؾ  ،ات المصػػرفية لمحػػد مػػف تمػػؾ الظػػاىرةالمؤسسػػ

 فمسطيف عمى النسجاـ مع التفاقيات الدكلية كتعزيز دكرىا في المجتمع الدكلي.
  .اىتماـ شخصي لدل الباحث: ىمية الشخصيةاأل . ت
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 حدكد كمحددات البحث 6.1 
 

 بالحدكد التالية: البحثيتحدد إطار ىذ 
 المؤسسػػات المصػػرفية الفمسػػطينيةفػػي ف مجمكعػػة العػػامميالػػذم يتكػػكف مػػف  البحػػثمجتمػػع البشػػرم:  -

 ، كمػكظفي كحػدة المتابعػة الماليػة ،(المػدققيف الػداخمييف ، مراقبػي المتثػاؿ ، األمػكاؿضػباط غسػؿ )
 كسمطة النقد الفمسطينية العامميف في الرقابة عمى المصارؼ.

 مدينة راـ اهلل. المكاني: -
 ) 2017 -2016سي )في الفصؿ الثاني مف العاـ الدرا البحث أجرم ىذ الزماني: -
 .البحثبالمصطمحات كالمفاىيـ اإلجرائية الخاصة بعنكاف  البحث تحدد المفاىيمي: -
 

  :البحث ىيكمية 17.
 

 التالي: النحك عمى فصكؿ خمسة مف البحث يتألؼ
 ،كمحدداتو ،كحدكده ،كأىدافو ،كأىميتو ،أسئمتوك  ،البحث مشكمة : األكؿ الفصؿ يتناكؿ األكؿ الفصؿ

 ىيكميتو.ك  ،كنمكذجو
 :النظرم إلطارا  الثاني الفصؿ

 األمكاؿ غسؿ ظاىرة نشأة 
  األمكاؿمفيـك غسؿ 
  األمكاؿغسؿ  ظاىرةأسباب انتشار 

 

 الدراسة منيج - الثالث الفصؿ
 مجتمع الدراسة -
 داة الدراسةأ -
 داةاألصدؽ  -
 داةثبات األ -
 اجراءات التطبيؽ كخطكاتو -
 المعالجة اإلحصائية -

دراسة نتائج ال  :الفصؿ الرابع
 كمناقشتيا

 .اسئمة الدراسة نتائج الدراسة

 نتائج كربطيا مع الدراسات السابقةالمناقشة    لستنتاجاتا :مسالفصؿ الخا
 كالفيارس  ،كالمالحؽ  ،كالمصادر المراجع قائمة الفصؿ
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 :البحثمنيجية  8.1
 

ضػػػافة الػػػى جمػػػع باإل ، الستكشػػػافيسػػػيتـ اسػػػتخداـ المػػػنيج الكصػػػفي  البحػػػثىػػػداؼ أألجػػػؿ تحقيػػػؽ    
مجمكعػػة مػػف الػػذم يضػػـ يػػة الميدانيػػة مػػف خػػالؿ تكزيػػع اسػػتبيانات عمػػى مجتمػػع البحػػث األكلالبيانػػات 
كظيفػػػػة المتثػػػاؿ، التػػػدقيؽ الػػػداخمي، ضػػػابط اتصػػػػاؿ ) المؤسسػػػات المصػػػرفية الفمسػػػطينيةف فػػػي العػػػاممي

طينية العػامميف فػي الرقابػة كسمطة النقد الفمسػ ، كمكظفي كحدة المتابعة المالية ، (مكافحة غسؿ األمكاؿ
   . الحصائي spss 20 تفريغيا كتحميميا باستخداـ برنامجك  ، عمى المصارؼ
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  الفصؿ الثاني:

 اإلطار النظرم كالدراسات السابقة
 

 :األمكاؿنشأة ظاىرة غسؿ  1.2
 

ظيػر مصػطمح غسػؿ  ، فقػدل العػالميك عمى المسػت األمكاؿظاىرة غسؿ  تعددت الركايات حكؿ نشأة
ارتبطػػت ىػػذه الظػػاىرة بجػػرائـ التجػػار بحيػػث  ، ات فػػي الكليػػات المتحػػدة المريكيػػةبعينسػػفػػي ال األمػػكاؿ
، )عمػى لمدكلػة كىػي مػف الجػرائـ التػي تتجػاكز الحػدكد الكطنيػةكجرائـ الرىاب  ركع بالمخدراتشغير الم
مف المكر التػي سػاعدت عمػى ىي نية كالماف المتغيرات القتصادية كالجتماعية كالسياسية  .(2011

دفػع نحك سياسة القتصاد الحػر كحريػة التجػارة غمبية دكؿ العالـ أاتجاه كمع  .ظيكر كنمك ىذه الجريمة
الستفادة مف الحدكد المفتكحة كعمميات الخصخصة في لف بيا يفراد العاممبعصابات الجراـ المنظـ كاأل

كقػد أدل نمػػك  .(2015 مػكنى، يمينػة)، ؽ القػكانيف كالػنظـالػدكؿ األكثػر ضػعفا كالقػؿ صػرامة فػي تطبيػػ
التػػي قامػػت بػػالجرائـ  الفئػػةجديػػدة مػػف المجػػرميف منفصػػميف عػػف  ةفئػػالػػى ظيػػكر  األمػػكاؿظػػاىرة غسػػؿ 

 ، تػػؤدم خػػدمات الػػى مرتكبػػي الجػػرائـ المنظمػػة الفئػػةكىػػذه  .غيػػر النظيفػػة األمػػكاؿيػػة كالتػػي انتجػػت األكل
اف اشػػراؾ ىػػؤلء فػػي عمميػػات غسػػؿ  حيػػثمحاسػػبيف كرجػػاؿ العمػػاؿ يف كاليتضػػـ المحػػاميف كالمصػػرفك 

 ،الريػػػاحي) التػػػي يػػػتـ غسػػػميا األمػػػكاؿ% مػػػف حجػػػـ 20-%02يػػػدر أرباحػػػا طائمػػػة تتػػػراكح بػػػيف  األمػػػكاؿ
غيػر  األمػكاؿإلضػفاء الشػرعية عمػى مف قبؿ المجػرميف  األمكاؿتـ المجكء الى ظاىرة غسؿ كي .(2013

ك األسػػمحة اك عمميػػات التيريػػب لكافػػة ألناتجػػة عػػف تجػػارة المخػػدرات المشػػركعة بكافػػة مصػػادرىا سػػكاء ا
كالرشػػكة كالفسػػاد ؼ النقػػكد كالتجػػار باألطفػػاؿ كالنسػػاء كالثػػار المسػػركقة يػػكتزيالسػػمع الممنكعػػة كالضػػارة 
 األمػكاؿلى شمكؿ أنػكاع أخػرل مػف الجػرائـ بعمميػات غسػؿ إكيذىب البعض  .المالي كاإلدارم كالسياسي

 ،نيا جػرائـ أصػحاب الياقػات البيضػاءكأخػرل يسػمك  األمػكاؿالفني كالسياسػي كمصػدر لغسػؿ مثؿ الزكاج 
ثنػػاء قيػػاميـ بأعمػػاليـ المينيػػة كليػػـ أ كاقتصػػاديان  اجتماعيػػان شػػخاص ليػػـ مكػػانتيـ العاليػػة بػػالمجتمع أكىػػـ 

 (2010 ،)بركارم القدرة عمى إخفاء مصادر أمكاليـ غير المشركعة".
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 األمكاؿفيكـ غسؿ م 2.2
 

يمارسػو  الجػرائـىػذا النػكع مػف  فأل ة،كصفات غامض كسبيا طابعان أ األمكاؿغسؿ  ظاىرةف مفيـك إ    
نشػػػأت فئػػػة مػػػف  األمػػػكاؿكمػػػع تطػػػكر عمميػػػات غسػػػؿ  ،صػػػحاب السػػػمطة كالنفػػػكذأبعػػػض بشػػػكؿ خػػػاص 

كيطمػػؽ عمػى ىػػذه الظػاىرة العديػػد مػف المسػػميات مثػؿ ظػػاىرة  ،المجػرميف تخصصػػكا فػي عمميػػات الغسػؿ
 األمكاؿكتعتبر ظاىرة غسؿ   .(2013، عبد الحميد) ، القذرة األمكاؿك غسؿ أالسكداء  األمكاؿ ضيتبي

ف كانػت تبػدك ا  كىػي جريمػة ذات الطبيعػة الخاصػة ك  ،مػة كالتػي يحاسػب عمييػا القػانكفر مف الجػرائـ المج
ريمػة تقػـك فيػي ج .مركبػة كمعقػدة فػي جكانبيػا الخاصػةىػذه الجريمػة  فأل إ ،بسػيطة فػي مفيكميػا العػاـ

أم خمؽ كايجاد كاقع عمني كاذب يبػدك طػاىر  ،ليبدك ككأنو حقيقي فعميكتنشأ عمى صناعة كاقع زائؼ 
 .(2013، خبابو) ة غير حقيقيةكيخفي كراءه اصطناع لحقيق كنظيؼ

 

النشػػاط  الناجمػػة عػػف األمػػكاؿجريمػػة متعػػددة تقػػـك عمػػى مػػزج  األمػػكاؿغسػػؿ ظػػاىرة كيمكػػف القػػكؿ اف    
بحيػث يصػعب  المحمػي كالعػالمي فػي النظػاـ المػالي كضخيا معان  نظيفةخرل أخمطيا بأمكاؿ الجرامي ك 

 ، )كركػػػكنياغػػػراض مشػػػركعة  الكصػػػكؿ الػػػى مصػػػادرىا الجراميػػػة كمػػػف ثػػػـ يعػػػاد انفاقيػػػا كاسػػػتثمارىا فػػػي
 يران مكاع الجػػػػرائـ تػػػػدنػػػػتعتبػػػػر مػػػػف أشػػػػد ا فػػػػي كافػػػػة جكانبيػػػػا األمػػػػكاؿعمميػػػػات غسػػػػؿ ف أ كمػػػػا .(2014

ك لجػػػرائـ أفػػػي سمسػػمة الجػػػراـ المػػنظـ كىػػػي جريمػػػة تاليػػة لجريمػػػة فيػػػي الجريمػػة النيائيػػػة  ، تلممجتمعػػا
ربػو بكػؿ ايرفضػو المجتمػع كيح سابقة ارتكبت كترتب عمييا الحصكؿ عمى ماؿ مف مصدر غيػر شػرعي

فئاتو كعناصره كيعمؿ عمى مصادرتو كعدـ السماح لمجـر بأف يستفيد مػف جريمتػو بػؿ حرمانػو مػف ىػذا 
 تناكؿ عدة عناصر أىميا:ت األمكاؿغسؿ  ظاىرةكبالتالي فإف مفيـك  ،اؿالم
المتكلػػدة  مػكاؿ الجريمػػة غيػر المشػػركعة كايجػاد مصػػدر يبػدك شػػرعيان لألمػكاؿأفاء الشػرعية عمػػى ضػإ . أ

 (.2013 ،)خبابو ممارسة النشاط الجرامي. مف
ـ يػؤدم الػى تحقيػؽ المجػر  عكدة المجـر الى مجتمع الشرعية بمكاسبو التي حققيػا مػف اجرامػو كبمػا . ب

 .(2012 ،)ياقكت عنصر التربح مف نشاطو الجرامي.
الصػػػطناع لكاقػػػع زائػػػؼ مػػػف اجػػػؿ مخالطػػػة كمعايشػػػة صػػػفكة المجتمػػػع كتحقيػػػؽ المكانػػػة كاكتسػػػاب  . ت

بإنشػػػػػػػاء المؤسسػػػػػػػات الخيريػػػػػػػة كالتعميميػػػػػػػة كالتجاريػػػػػػػة قيامػػػػػػػو  مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ الكجاىػػػػػػػة المجتمعيػػػػػػػة 
 (2013، )الرياحي.كالقتصادية
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حيػػث يػػنعـ المجػػـر بكػػؿ  ،الثريػػة الصػػفكةلػػى كجاىػػة مجتمػػع إالجريمػػة المنظمػػة  مجتمػػعركج مػػف الخػػ . ث
 .(2012، )الظاىر .المرفية الحياةخصائص 

 
 األمكاؿغسؿ  ظاىرة انتشارأسباب  3.2

 

 لػى انتشػار تمػؾ الظػاىرة محميػان إدت أسباب التػي ىناؾ العديد مف األكفقان لمدراسات كالتقارير الدكلية     
 سباب:كمف أىـ تمؾ األ قميميان كدكليان كا
المتزايػدة  األمػكاؿكالضكابط لمكاجية ظاىرة غسؿ كالقكانيف تردد بعض الدكؿ في كضع التشريعات  . أ

كخاصػة العكلمػة الماليػة  ،مع نظاـ العكلمةكالقكانيف تعارض تمؾ التشريعات  مفتمؾ الدكؿ  لخكؼ
 تقػػكـف بعػػض الػػدكؿ أأضػػؼ لػػذلؾ  س المػػاؿ.أر التػػي تقػػـك عمػػى تحريػػر انتقػػاؿ السػػمع كالخػػدمات ك 

سػػكاؽ الماليػػة إلحػػداث المزيػػد مػػف جنبيػػة كتحريػػر األالمزيػػد مػػف السػػتثمارات األلجػػذب مػػنح حػػكافز ب
ثارىػػا عمػػى القتصػػاد أك  األمػػكاؿض النظػػر عػػف مخػػاطر تزايػػد عمميػػات غسػػؿ غػػالنمػػك القتصػػادم ب

 (.2014، )جرادةالكطني
في الكثير مف الدكؿ كحرية إتماـ المعامالت الدكلية كانتقاؿ رؤكس  لألسكاؽ المالية النفتاح الكبير . ب

ابػة مػف ككذلؾ انتشػار دكر الصػرافة التػي تفتقػر الػى الرق ،كالعكس ،لى الخارجإمف الداخؿ  األمكاؿ
 .(2015، )السبكي ، السمطات الرقابية المختصة

الكافيػػة عػػف  كالبيانػػات كمػػاتمبػػدأ السػػرية المصػػرفية كعػػدـ الىتمػػاـ بجمػػع المعمبتقيػػد بعػػض الػػدكؿ  . ت
كنمػػك التجػػارة ككثػػرة التحػػكيالت اللكتركنيػػة مػػف خػػالؿ  ،تعػػامميـ مػػع المصػػرؼبدايػػة العمػػالء عنػػد 

كضعؼ كسائؿ الرقابة عمى المصارؼ كالمؤسسات المالية  ،انتشار كسائؿ التصالت كالمعمكمات
، عبػػد الحميػػد) ألمػػكاؿالػػدل بعػػض الػػدكؿ بسػػبب عػػدـ كجػػكد لػػكائح كقػػكانيف تحػػد مػػف ظػػاىرة غسػػؿ 

2013). 
ذكم المناصػػب فػػي تمػػؾ مػػف خػػالؿ قيػػاـ بعػػض انتشػػار الفسػػاد المػػالي كالدارم فػػي بعػػض الػػدكؿ  . ث

كرشػػػاكل مقابػػػؿ تمريػػػر صػػػفقات الػػػدكؿ باسػػػتغالؿ صػػػالحياتيـ كسػػػمطاتيـ لمحصػػػكؿ عمػػػى عمػػػكلت 
، سػػالـ) ك الحصػػكؿ عمػػى خػػدمات عامػػةأك مػػنح تػػراخيص حككميػػة لبػػدء نشػػاط اسػػتثمارم أ ،معينػػة
2014). 
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تسػابؽ المصػارؼ لجػذب المزيػد مػف  مػف خػالؿالمصارؼ فػي عصػر العكلمػة  احتداـ المنافسة بيف . ج
تيػاكف بعػض مػكظفي المصػارؼ فػي  مما يػنعكسرباح لزيادة معدلت الكدائع كاألالعمالء كالزبائف 

 .(2015، )صندكؽ النقد العربي.لمحصكؿ عمى المزيد مف الكدائع األمكاؿفي التعاكف مع غاسمي 
 
 األمكاؿغسؿ  ظاىرةخصائص  4.2

  
المراحػؿ كالعمميػات التػي تمػر جػؿ مكاجيػة أ جاء مف األمكاؿالىتماـ الدكلي بظاىرة غسؿ  ف تزايدإ    

كخاصػػػة مػػػع اتسػػػاع نطاقيػػػا عالميػػػان فػػػي ظػػػؿ ظيػػػكر العكلمػػػة كتصػػػاعد ثػػػكرة تمػػػؾ الظػػػاىرة مػػػف خالليػػػا 
بػػػالنظر إلػػػى اآلثػػػار كالنعكاسػػػات كذلػػػؾ  ،ارة العالميػػػةالمعمكمػػػات كتكنكلكجيػػػا التصػػػالت كتحريػػػر التجػػػ

سكاء مف الناحية القتصادية أك مف النكاحي الجتماعيػة كالسياسػية تمؾ الظاىرة تسببيا قد السمبية التي 
 كالتػػي لػػـ يػػنج  مػػف تػػداعياتيا أحػػد عمػػى مسػػتكل األفػػراد أك الجماعػػات أك حتػػى الػػدكؿ بأكمميػػا ،كاألمنيػػة
 (.2012 ، )الظاىر

 

 األمػػػكاؿكبػػر حجػػػـ  بسػػػبب األمػػػكاؿمػػف تزايػػػد عمميػػػات غسػػؿ المحميػػػة كالدكليػػػة كمػػا تتصػػػاعد المخػػاكؼ 
أم مػػا  ،ن مميػػار دكلر أمريكػػي سػػنكيا )500المصػػرفية كالتػػي تقػػدر بنحػػك ) خػػالؿ العمميػػات مػػفالمغسػػكلة 

 .(2013 ، الرياحي) % مف إجمالي الناتج المحمي الدكلي2يعادؿ حكالي 
 بما يمي:نكجزىا محدده تميزىا عف غيرىا خصائص اىرة ف ليذه الظأكما ك 
 

 جريمة عالمية األمكاؿغسؿ  1.4.2
 

إل أف ثػكرة التصػالت  ،ما يقع في اقميـ دكلة مػف الػدكؿأنيا ترتكب في مكاف ب الظاىرة تمتاز ىذه    
بحيث أصػبحت  ، مظاىرة عالميان لالتي تفجرت خالؿ العقديف األخيريف مف القرف العشريف رافقيا انتشار 

 األمػكاؿريمة غسػؿ كج كمتباعدة كثيران في بعض األحياف. عدة أقاليـ مختمفة فيالكاحدة ترتكب  الظاىرة
غيػر المشػركعة مػف مكػاف  األمكاؿحيث أنيا تتضمف في مراحميا عمميات نقؿ كتيريب  مف ىذه الجرائـ

كأنيػا بعيػدة عػف  ،فػي مػأمف فييػا ستككف األمكاؿيعتقد المجـر أف ىذه  ،آلخر كمف دكؿ إلى دكؿ أخرل
العديػػػد مػػػف عبػػػر العػػػالـ  كتػػػتـ يكميػػػان  (2012، نصػػػر شػػػبيات كعػػػف عيػػػكف السػػػمطات الرقابيػػػة. )محمػػػدال
يتـ مف خالليا غسػؿ الماليػيف مػف الػدكلرات المتصػمة كالتي  ،فعميةاللكتركنية أك المصرفية العمميات ال
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جغرافيػػػة  لنشػػػاطات غيػػػر المشػػػركعة دكف إعاقػػػاتبأعمػػػاؿ الجريمػػػة كالتجػػػار بالمخػػػدرات كغيرىػػػا مػػػف ا
تحريػػؾ كنقػػؿ كتيريػػب األصػػكؿ النقديػػة  األمػػكاؿصػػبح بمقػػدكر غاسػػمي أكقػػد  ،تضػػعيا الحػػدكد القميميػػة

لػى أم بقعػة فػي أرجػاء القريػة العالميػة ليػتـ خمطيػا بػأمكاؿ كمشػاريع اقتصػادية  ،ميما بمػغ حجميػا مػف كا 
أف تكتسب ىذه الصبغة بإمداد عصابات الجريمة المنظمة بيػا ليقكمكا مف جديد بعد  ،تتسـ بالمشركعية

 .(2015مكنى ، يمينة) لتمكيؿ النشاطات اإلجرامية كىكذا في حمقة دائمة
 

 جريمة منظمة األمكاؿغسؿ  2.4.2
 

تعػػرؼ الجريمػػة المنظمػػة بأنيػػا الظػػاىرة اإلجراميػػة التػػي يكػػكف كراءىػػا جماعػػات معينػػة تسػػتخدـ العنػػؼ 
كقػػد تمػػارس نشػػاطيا داخػػؿ إقمػػيـ الدكلػػة أك تقػػـك بأنشػػطة  .جرامػػي كتيػػدؼ إلػػى الػػربحأساسػػا لنشػػاطيا اإل

 ، كركػػػكني) أك تكػػػكف ليػػػا عالقػػػات بمنظمػػػات متشػػػابية فػػػي دكؿ أخػػػرل ،كطنيػػػةالحػػػدكد الإجراميػػػة عبػػػر 
يمكا فػػي تحقيػػؽ عناصػػر الػػذيف أسػػ فػػي الجريمػػة المنظمػػة نكػػكف أمػػاـ حالػػة تعػػدد فػػي الجنػػاة، ف(2014

فقػد اطمػؽ عمييػا البػاحثكف فػي حػدكد ىػذه النقطػة  األمػكاؿطبيعة جـر غسؿ  عفكبالبحث  ،الجريمة معان 
فيذه الجريمة بتفاصػيميا ل يمكػف  ،مادية كالمعنكية فيياالجريمة المنظمة لتكافر خكاص الكحدة ال مسمى

د أك فيػػي تسػػتمـز بحكػػـ الطبيعػػة الفعميػػة شػػبكة متصػػمة مػػف الفػػػرا ،تصػػكر ارتكابيػػا مػػف قبػػؿ فػػرد كاحػػد
غيػػػر  األمػػػكاؿالمنظمػػػات التػػػي تقػػػكـ بمجمكعػػػة مػػػف األفعػػػاؿ التػػػي مػػػف شػػػأنيا بالنتيجػػػة أف تسػػػبغ عمػػػى 

المشػػػركعة المسػػػتمدة مػػػف مصػػػادر مجرمػػػة صػػػفة المشػػػركعية مػػػف خػػػالؿ تناقميػػػا كتحكيميػػػا كدمجيػػػا فػػػي 
كاستبعاد  العماؿ التجارية المشركعة كاستثمارىا في أسكاؽ الماؿ لمتخمص مف الشبية التي تدكر حكليا

كبحكػػػـ ىػػػذه الطبيعػػػة ككثػػػرة  ،(2012 ، )الظػػػاىر امكانيػػػة تعقبيػػػا كربطيػػػا بمصػػػادرىا غيػػػر المشػػػركعة
فيػػي تحتػػاج إلػػى شػػبكة مػػف األفػػراد  األمػػكاؿالعناصػر التػػي تػػدخؿ فػػي تركيػػب الػػركف المػػادم لجػػـر غسػؿ 

 مػػف ممارسػػة أفعػػاليـ.لتحقيػػؽ النتيجػػة  فػػي كحػػدة ماديػػة كمعنكيػػة تكخيػػان  كىػػؤلء يعممػػكف معػػان  ،لممارسػػتيا
 .(2012 ، بممحجكب)
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 ةجريمة تابع األمكاؿغسؿ  3.4.2
 

غيػر  األمػكاؿ) األمػكاؿف أداة الجريمة في غسؿ كذلؾ أل ، جريمة تابعة األمكاؿتعتبر جريمة غسؿ     
ىنػػاؾ ل يكجػػد جريمػػة غسػػؿ أمػػكاؿ دكف أف تكػػكف ك  ، مػػكاؿ ناتجػػة عػػف جريمػػة أصػػميةأالمشػػركعة( ىػػي 

 .(2010، سعيفاف) .بقة لياجريمة سا
 

 جريمة اقتصادية األمكاؿغسؿ  4.4.2
 

كذلػؾ لرتباطيػا  ، فػي العصػر الحػديث قتصػاديةخطػر الجػرائـ الأ مف األمكاؿتعتبر جريمة غسؿ      
 دكات المسػػػتخدمة فػػػي ارتكػػػاب تمػػػؾ الجريمػػػةاألك سػػػاليب القتصػػػاد الػػػكطني كتطػػػكر األبعصػػػب الكثيػػػؽ 
بػؿ  لمدكلػة القطاعػات القتصػاديةكافػة بشكؿ مباشر عمى ك  سمبان الجريمة  ذهكتؤثر ى ، (2014، )جرادة

معينػػو قطاعػػات تنشػػيط كنمػػك  عمػػى كالتركيػػز مػػف خػػالؿ العمػػؿ  القتصػػادىيكمػػي فػػي تشػػكه كتػػؤدم الػػى 
مػرتبط بعصػابات اجراميػة كشػركات  تشكؿ اقتصػاد كىمػي أك اقتصػاد خفػي مما يؤدم الى ، دكف غيرىا

 (2015، صندكؽ النقد العربي ) فة القطاعات القتصادية لمدكلة.كىمية تسيطر عمى كا
 

 األمكاؿغسؿ  ظاىرةاستعماؿ الكسائؿ التقنية الحديثة في ارتكاب  5.4.2
 

المباشػػر تمتػػاز بالسػػرعة  لالتصػػاؿالعكلمػػة فػػي تػػكفير قنػػكات عالميػػة ك  التكنكلكجيػػةثػػكرة الأسػػيمت      
كلػػـ تعػػد عمميػػاتيـ تػػتـ بػػالطرؽ  ، مػػف ىػػذه التقنيػػات الحديثػػة اؿاألمػػك كقػػد اسػػتفاد غاسػػمك  ،كالدقػػة كالسػػرية

فيػػػي تخضػػػع لمتطػػػكير كالتحػػػديث يكميػػػان بالقػػػدر الػػػذم تتطػػػكر كتحػػػدث فيػػػو كسػػػائؿ التصػػػاؿ  ،التقميديػػػة
 األمكاؿفي عمميات غسؿ  كمف األساليب التقميدية التي شاع استخداميا(. 2013، )ماجده كالتكنكلكجيا

أك تجػػاكز ذلػػؾ إلػػى  ، تصػػؿ إلػػى الحػػدكد التػػي أكجػػب القػػانكف إجػػراء التبميػػغ عنيػػاإيػػداع مبػػالغ نقديػػة ل 
 ، مػف أجػؿ التغاضػي عػف ايػداعات أك حػكالت نقديػة كبيػرة المؤسسات المصرفيةافساد إدارات كمكظفي 

أك شػػػػراء  ،كعػػػػدـ إجػػػػراء التبميػػػػغ عنيػػػػا كعػػػػدـ تكميػػػػؼ المػػػػكدعيف بتعبئػػػػة النمػػػػاذج القانكنيػػػػة المتعمقػػػػة بيػػػػا
غاسػػػمك  لجػػػأكبعػػػد تفجػػػر ثػػػكرة التصػػػالت  .(2010، سػػػعيفاف)دات كاألصػػػكؿ النقديػػػة الثمينػػػة المكجػػػك 
 ، مسػػتفيديف فػػي تطكيرىػػا مػػف كسػػائؿ التكنكلكجيػػا الحديثػػة األمػػكاؿكسػػائؿ جديػػدة لغسػػؿ لتطػػكير  األمػػكاؿ

 سػحب النقػدماستخداـ عمميات اإليػداع كالمف البرقية ك  أنظمة الحكالت اإللكتركنية بدلن  فقد تـ استخداـ
 .(2012، عبد الرحمف) جيزة الصراؼ اآللي مف الكسائط التكنكلكجية.أعف طريؽ 
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 األمكاؿغسؿ  عمميات مراحؿ 5.2

 

 كمػػا ىػػي إل شػػبكة مػػف الجػػراءات التػػي يقػػـك بيػػا غاسػػم األمػػكاؿعمميػػة غسػػؿ عػػاله فػػإف أكمػػا قمنػػا    
كقػػػد تجػػػرم ىػػػذه  ،رىا غيػػػر المشػػػركعالقػػػذرة كمصػػػد األمػػػكاؿبيػػػدؼ قطػػػع الصػػػمة بالتػػػدريج بػػػيف  األمػػػكاؿ

 ، الجػراءات دفعػة كاحػػدة أك عمػى مراحػػؿ مسػتقمة تتبػػع الكاحػدة تمػك األخػػرل لمكصػكؿ إلػػى الغايػة النيائيػػة
  ساسية التالية:حيث تمر العممية بالمراحؿ األ ،عف مصادرىا المشبكىة األمكاؿكىي إبعاد 

 
 الؿاليداع أك اإلحمرحمة  1.5.2

 

 المؤسسػػات المصػػرفيةالقػػذرة مػػف خػػالؿ إيػػداعيا فػػي  األمػػكاؿالػػتخمص مػػف يػػتـ رحمػػة ىػػذه المفػػي       
كالمؤسسػػػات الماليػػػة أك شػػػراء العقػػػارات أك األسػػػيـ أك السػػػندات أك الشػػػيكات السػػػياحية كالمشػػػاركة فػػػي 

كيتـ كصؼ ىذه المرحمة كما  ،(2014 ، )كريمة يقية كقد تككف كىميةقد تككف حق ،مشاريع استثمارية
لمتمكيػػو رحمػػة ركػػكد لممػػاؿ حيػػث يػػتـ كضػػعو فػػي مكػػاف معػػيف لفتػػرة مػػف الػػزمف بقصػػد مػػركر فتػػرة مبأنيػػا 
إلػػى خػػارج  األمػػكاؿثػػـ نقػػؿ كمػػف  صػػكؿ المشػػتراةاألكمػػف ثػػـ يػػتـ بيػػع تمػػؾ  ،مشػػركعالمصػػدره غيػػر  عمػػى
لمؤسسػػػػات الماليػػػػة كمؤسسػػػػات كا المصػػػػارؼاسػػػػتخداـ  دكد البمػػػػد الػػػػذم تػػػػـ فيػػػػو اإليػػػػداع مػػػػف خػػػػالؿحػػػػ

 كايككنػػ األمػػكاؿ كأخطػػر المراحػؿ كأكثرىػػا صػػعكبة باعتبػػار أف غاسػػمىػػي مػػف ىػػذه المرحمػػة ك  ، القػراض
مػا يػتـ المجػكء إلػى الػدكؿ التػي يتميػز نظاميػا القتصػادم بالنفتػاح كل  لػذلؾ فغالبػان  ،طرفان في المعادلػة

 .(2014، يكسؼ)  .األمكاؿتجـر عمميات غسؿ 
 

 التمكيوالتغطية أك  2.5.2
 

كترتكػز ىػذه  ،بعمميػة الفصػؿ األمػكاؿ كي قنػكات العمػؿ المصػرفي يقػـك غاسػمالقذرة فػ مكاؿاألبعد دخكؿ 
كتػكفير التغطيػة القانكنيػة ذات الصػبغة  ،القػذرة عػف مصػدرىا غيػر المشػركع األمػكاؿالخطكة عمى فصؿ 

ث التػػي تتشػػابو كثيػػران مػػف حيػػالمشػػركعة ليػػا مػػف خػػالؿ القيػػاـ بسمسػػمة مػػف العمميػػات المصػػرفية المعقػػدة 
جعػػػؿ تعقػػػب  كاليػػػدؼ مػػػف ىػػػذه العمميػػػات ،ىػػػا كحجميػػػا كتعقيػػػدىا مػػػع العمميػػػات الماليػػػة المشػػػركعةتكرار 

)عبػد  المغسكلة كمتابعتيا إلى مصػدرىا غيػر المشػركع مسػتحيالن أك عسػيران عمػى األقػؿ مػا أمكػف األمكاؿ
بػارزان  دكران  ؿاألمػكاكتمعػب الشػركات كالمؤسسػات الكىميػة التػي تنشػئيا منظمػات غسػؿ  (.2013، القادر
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 ، المغسػػكلة فيمػػا بينيػػا تحػػت عنػػاكيف التجػػارة العالميػػة الحػػرة األمػػكاؿفػػي ىػػذه المرحمػػة مػػف خػػالؿ تناقػػؿ 
 .(2014، سالـ) مميدة الطريؽ بذلؾ لالنتقاؿ إلى المرحمة التالية مف ىذه المنظكمة

 
 الدماجمرحمة  3.5.2

 

باغ صػػفة المشػػركعية صػػكف مػػف شػأنيا بالنتيجػػة إكيكػػ ، األمػػكاؿىػي المرحمػػة الثالثػػة كالنيائيػػة فػي غسػػؿ 
كعنػػػد بمػػػكغ ىػػػذه المرحمػػػة يكػػػكف  ،المغسػػػكلة المسػػػتمدة أصػػػالن مػػػف مصػػػادر غيػػػر مشػػػركعة األمػػػكاؿعمػػػى 

عبػد ) المشركعة كغير المشركعة قد أصبح غاية في الصعكبة إف لـ يكػف مسػتحيالن  األمكاؿالتمييز بيف 
فػػي أيػػة أنشػػطة  األمػػكاؿاسػػتثمار ىػػذه  كاأف يعيػػد ألمػػكاؿا غاسػػمكيكػػكف بمقػػدكر  كىنػػا ، (2013 ،الحميػػد

كأىـ ما يميػز  ،عف المالحقة القانكنية كبعيدان  العيش برفاىية ـجرمية أك في أية أصكؿ أخرل تضمف لي
 ،كتتخذ بذلؾ مظيران قانكنيان مشركعان  ،ىذه المرحمة ىك ككنيا تتـ بعمنية عمى خالؼ المرحمتيف السابقتيف

كالتمكيػػػو فػػػي ى األكلػػػؿ فػػػإف المشػػػركعات التػػػي سػػػبؽ إخفػػػاء المػػػاؿ فييػػػا فػػػي المرحمػػػة كعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػا
بيعيػا كتصػبح ظاىريػان أمكاليػػا مشػركعة ذلػؾ باعتبػار أنيػا حصػػيمة فػي ىػػذه المرحمػة يػتـ المرحمػة الثانيػة 

كالرصػػيد الػػذم ينتقػػؿ مػػف مصػػرؼ إلػػى آخػػر كمػػف مكػػاف إلػػى آخػػر تتكقػػؼ حركتػػو  ، مشػػركعات حقيقيػػة
 .(2012، بممحجػػػكب) حمبػػة القتصػػػاد عمػػى أسػػػاس أنػػو حصػػػيمة أعمػػاؿ تجاريػػػة مشػػركعةكيخػػرج إلػػػى 

غيػػػر  األمػػػكاؿفػػػإف اسػػػتراتيجيات غسػػػؿ  األمػػػكاؿلمراحػػػؿ غسػػػؿ العمميػػػات الػػػثالث  تمػػػؾكلتحقيػػػؽ نجػػػاح 
تنطمػؽ مػف الحاجػة إلػى إخفػاء المصػدر الحقيقػي  األمػكاؿ غاسػمكالمشركعة كالمتحصالت الجرمية لػدل 

ر اآلليػة كتعػددىا مػف يػتغيك  األمػكاؿمحافظة عمى ترتيبات غسؿ كالحاجة إلى ال ،شركعةلمممكية غير الم
 .(2015، السبكي) أجؿ تحصيؿ كمية كبيرة مف النقد المشركع

 نكم مزحهت األمىالمزاحم غسم يهخض وانجذول انخبني: 
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ف. )سفر اليدؼ كالمنيجية كاآللية كالخصائص لكؿ مرحمة م األمكاؿمراحؿ غسؿ ( 1.2جدكؿ )ال
2006.) 

 مرحمة الدماج التغطية أك التمكيو اليداع أك اإلحالؿ المرحمة

 اليدؼ
غيػػػػػر الشػػػػػرعية كاسػػػػػتثمارىا  األمػػػػػكاؿادخػػػػػاؿ 

 داخؿ الدكرة المالية

غيػػػػػػػػػر  األمػػػػػػػػكاؿإخفػػػػػػػػاء مصػػػػػػػػدر 
 األمػػكاؿالشػػرعية عػػف طريػػؽ ابعػػاد 

ك أعػػف مصػػدرىا الػػى دكلػػة أخػػرل 
 في نفس الدكلة

ظيػػػار مػػػف خػػػالؿ ا األمػػػكاؿشػػػرعنو 
غير الشرعية ككأنيا أمػكاؿ  األمكاؿ

 مشركعة كقانكنية

 الستراتيجية

عػػادة تجميعيػػا ك  غيػػر الشػػرعية األمػػكاؿنقػػؿ  ا 
لفتػػرة مػػف الػػزمف بقصػػد مػػركر فتػػرة كتكظيفيػػا 

تمييػػدا غيػػر المشػػركع  المتمكيػػو عمػػى مصػػدرى
 لشرعنتيا

اسػػػػػػػػػتخداـ الػػػػػػػػػدكؿ ذات األنظمػػػػػػػػػة 
الرقابيػػػػػػػػة الضػػػػػػػػعيفة لغسػػػػػػػػؿ تمػػػػػػػػؾ 

القػػذرة عػػف  األمػػكاؿ عػػادكاب األمػػكاؿ
 غير المشركع مصدرىا

إعطػػػػػػاء صػػػػػػفة الشػػػػػػرعية لألمػػػػػػكاؿ 
عػػػػادة تكظيفيػػػػا فػػػػي الػػػػدكرة  القػػػذرة كا 
القتصػػػػػادية لتبػػػػػدك ككأنيػػػػػا أمػػػػػكاؿ 

 كنظيفة مشركعة

 اآللية
الشػػػػػػػرعية  النقديػػػػػػػة غيػػػػػػػر األمػػػػػػػكاؿاسػػػػػػػتبداؿ 

 النظيفة األمكاؿبأشكاؿ أخرل مف 

مػػػػػػػػػف سمسػػػػػػػػػمة طكيمػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػتخداـ 
المؤسسػػػػات ة ك يالمصػػػػرفالعمميػػػػات 
 الشػػػػػػػػػػػػػػػركات كانشػػػػػػػػػػػػػػػاء الماليػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الكىمية كالمؤسسات

استخداـ تقنيات متطكرة عف طريػؽ 
 األمػػػػكاؿإعػػػػادة تكظيػػػػؼ كاسػػػػتثمار 

كادخاليػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي كضػػػػػػػػػمف الػػػػػػػػػػدكرة 
 القتصادية

 الخصائص

  ، مرحمػػػػػػػة األكثػػػػػػػر ضػػػػػػػعفا كاألكثػػػػػػػر خطػػػػػػػران ال
 األمػػػػػػكاؿكىنػػػػػاؾ طػػػػػػكؿ الفتػػػػػػرة بػػػػػيف تجميػػػػػػع 

السػػػػػيكلة جػػػػػـ حكمػػػػا اف  ، كاعػػػػادة كتكظيفيػػػػػا
 النقدية في ىذه المرحمة ضخـ جدان 

كأقػػػػػػؿ أكثػػػػػػر أمانػػػػػػان ىػػػػػػذه المرحمػػػػػػة 
 ، ىاألكلػػػػػػػػػخطػػػػػػػػػران مػػػػػػػػػف المرحمػػػػػػػػػة 

طػػػػػػػراؼ أمسػػػػػػػاعدة تعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى ك 
 ، الشػػركاتك أ فػػرادخارجيػػة مثػػؿ األ

دكؿ التػػػػػػػي كيػػػػػػػتـ المجػػػػػػػكء الػػػػػػػى الػػػػػػػ
 ك أنظمتياأقكانينيا تستطيع خرؽ 

صػػعب أقػػؿ خطػػران كاألكثػػر أمانػػان األ
ف تسػػػػػػػتمر ىػػػػػػػذه أف يمكػػػػػػػ اكتشػػػػػػػافان 

المرحمػػػة عػػػدة سػػػنكات كىػػػي تعتمػػػد 
عمػػػػى اسػػػػتخداـ التقنيػػػػات المتطػػػػكرة 

لت كخاصػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي كافػػػػػػػػػة المجػػػػػػػػػا
 المعمكمات كالتصالت

 

 األمكاؿالمتبعة في عمميات غسؿ العمميات كالنشاطات  6.2
 

ؿ غيػر المشػركع لتحكيؿ ىذا الكـ اليائؿ مػف النقػد السػائمنة كاآلالمتنكعة العممية  الطرؽ يجاد إ إف     
 األمػػكاؿ غاسػػمكإلػػى أمػػكاؿ كأصػػكؿ ثابتػػة كسػػمع كخػػدمات تتسػػـ بالمشػػركعية يكػػكف مشػػكمة حقيقيػػة أمػػاـ 

لتحكيػؿ ىػذه كطػرؽ جديػدة  آليػاتالبحػث عػف  األمكاؿ عمى غاسمكأصبح ( كمف ىنا 2015 ، )السبكي
كؿ بيػػػا فػػػي سػػػكؽ المبػػػالغ النقديػػػة ذات المصػػػدر غيػػػر المشػػػركع إلػػػى أصػػػكؿ كأمػػػكاؿ نظيفػػػة يمكػػػف التػػػدا

 . (2014، سالـ) التعامالت المشركعة دكف أف تعمـ بيا الجيات الرسمية
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مصػػرفية عمميػػات كنشػػاطات إلػػى  األمػػكاؿغسػػؿ عمميػػات تخدمة فػػي المسػػالعمميػػات كالنشػػاطات كتقسػػـ 
 :كآلتي حياضنك غير مصرفية  كعمميات كنشاطات

 
 عبر المصارؼ مكاؿاألالمستخدمة في عمميات غسؿ العمميات كالنشاطات  1.6.2

 

ككػػػػػذلؾ األنشػػػػطة القتصػػػػػادية  ،فػػػػي تقػػػػػدـ كازدىػػػػار الػػػػدكؿ ميمػػػػان  دكران التطػػػػكر التكنكلػػػػػكجي  لعػػػػب    
فػػي تطػػكر الجريمػػة تمثػػؿ جانػػب سػػمبي ليػػذا التطػػكر  كػػاف ىنػػاؾك ، جميػػع المسػػتكيات كالجتماعيػػة عمػػى

مجمكعة مػف  األمكاؿي حيث كفر التطكر التكنكلكجي لغاسم ،األمكاؿالمنظمة كخصكصان ظاىرة غسؿ 
 يبتعػػػدكف األمػػػكاؿ غاسػػمك بحيػػػث أصػػػبح ،األمػػكاؿغسػػػؿ بالحديثػػة لمقيػػػاـ كالطػػػرؽ العمميػػات كالنشػػػاطات 

كأصػػبحت ىػػذه  ضػػة لالشػػتباه فييػػا كبالتػػالي كشػػفيا.التقميديػػة التػػي قػػد تكػػكف عر  النشػػاطاتتػػدريجيان عػػف 
 األمػكاؿفي العالـ إلجػراء عمميػات غسػؿ  ؿاألمكا غاسمكمجأ إليو يالشبكة اإللكتركنية تشكؿ مالذان آمنان 

 :األمكاؿالمصرفية المتبعة في غسؿ العمميات كالنشاطات كمف  ،(2010، احمد)
 

 المصارؼالقتراض مف  1.1.6.2
 

ىػػػذه سػػػتخدـ تك غيػػػر المشػػػركعة  األمػػػكاؿ إلخفػػػاءالقتػػػراض البنكػػػي لػػػى عمميػػػات إ األمػػػكاؿ جػػػأ غاسػػػمكيم 
 بإيداع األمكاؿ قياـ غاسمكمف خالؿ  الترقيد( ،)التمكيوتسمى بمرحمة ك ما أالتغطية في مرحمة الطريقة 
)تأمينػػات  األمػػكاؿبضػػماف ىػػذه كالقيػػاـ بعمميػػات القتػػراض مػػف المصػػرؼ  المصػػارؼفػػي القػػذرة  األمػػكاؿ
 تتبػػػعتػػػـ فػػػإذا  ،المقتػػػرض قطػػػع الصػػػمة بػػػيف أصػػػؿ المػػػاؿ غيػػػر المشػػػركع كحصػػػيمة المبمػػػغ بيػػػدؼ نقديػػػة(

 ، سػػػػعيفاف).األمػػػػكاؿكمصػػػػدر ليػػػػذه  المصػػػػرؼعقػػػػد القتػػػػراض مػػػػف ببػػػػرر ت انيػػػػفإ األمػػػػكاؿمصػػػػدر ىػػػػذه 
2010). 

 
 الخدمات البنكية الخاصة 2.1.6.2

 

 كتمتػػاز ىػػذه المصػػارؼ  ،ثريػػاءخاصػػة لمعمػػالء األ مصػػرفيةـ خػػدمات يقػػدمصػػارؼ متخصصػػة بتكىػػي  
 .دمات المصػرفيةمػف الخػكبأقػؿ عػدد ممكػف مػف العمػالء الػذيف تقػدـ ليػـ حزمػة  األمكاؿجمع كثير مف ب

كمف ثـ يقـك  كبير يتطمب ايداع مبمغ  المصارؼكحتى يتمكف العميؿ مف فتح حساب مصرفي في تمؾ 
كفػػي أم  المصػػرؼتعيػػيف مسػػؤكؿ خػػدمات مصػػرفية يكػػكف مسػػؤكلن عػػف عمميػػات العميػػؿ مػػع المصػػرؼ ب
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صػػبح ىػػذا كي ،كبػػذلؾ تنشػػأ عالقػػة شخصػػية بػػيف العميػػؿ كمسػػؤكؿ الخػػدمات الخاصػػة ،مكػػاف فػػي العػػالـ
 فػػي تقػػديـ المصػػرؼ كمصػػمحةمػػف جيػػة المسػػؤكؿ فػػي مكقػػؼ المصػػالح المتعارضػػة بػػيف خدمػػة العميػػؿ 

ف يصػبح مسػؤكؿ ألػى إتنشػأ عالقػة تػؤدم  كىنػا كتعظػيـ اليػرادات مػف جيػة اخػرللمزيد مػف الخػدمات ا
ؤكؿ كيصػبح ىنػاؾ نػكع مػف العالقػة بػيف العميػؿ كمسػ ،مستشػاران لمعميػؿفي المصرؼ الخدمات الخاصة 

 األمػكاؿعمميػات غسػؿ المانعػة لذاف يستطيعاف كمف خالؿ خبراتيـ تفػادم الضػكابط الرقابيػة مالخدمات ال
 ، ماجػػػػده) .األمػػػػكاؿكالقيػػػػاـ باسػػػػتخداـ العمميػػػػات المصػػػػرفية لتنفيػػػػذ مطالػػػػب العميػػػػؿ فػػػػي عمميػػػػات غسػػػػؿ 

2013). 
 

 العتماد المستندم 3.1.6.2
 

مػػف  الطػػرفيفبتنظػػيـ العالقػػة بػػيف  المصػػارؼمشػػترم كتقػػـك عقػػد بيػػع دكلػػي بػػيف بػػائع ك بمثابػػة  كىػػك    
غيػر المشػركعة عػف  األمػكاؿغسؿ في عمميات العتماد المستندم  كيمكف استخداـفتح العتماد خالؿ 

التالعػػب بأثمػػاف البضػػاعة كتقػػديـ فػػكاتير ب طريػػؽ التفػػاؽ بػػيف البػػائع )المصػػدر( كالمشػػترم )المسػػتكرد(
قية لمبضػاعة اك اسػتخداـ فػكاتير مػزكرة ل تتضػمف أم عمميػات شػراء فعميػة بمبالغ أكبر مف القيمة الحقي

تصػدير السػتيراد ك عمميػات الكعند تسديد قيمة العتماد مف قبؿ المشترم تبدك ككأنيا أمػكاؿ ناتجػة عػف 
المستندم عبارة عف عممية غسؿ  األسمكب يصبح كامؿ مبمغ العتمادا كبيذ ، العقكد الدكلية مف خالؿ

 .(2012 ، عبد الرحمفبيف الدكؿ مف خالؿ العقكد الدكلية التجارية. )أمكاؿ 
 

 بطاقات الئتماف 4.1.6.2
 

غير المشركعة مف خالؿ قيػاـ شػخص اك عػدة  األمكاؿيمكف استخداـ تمؾ البطاقات في عمميات غسؿ 
اك البضػػاعة كيػػتـ تغطيػػة السػػحكبات النقديػػة  مصػػارؼأشػػخاص بالحصػػكؿ عمػػى عػػدة بطاقػػات مػػف عػػدة 

كبػالرغـ مػػف اف  ، غيػػر مشػركع مصػدرىاأمػكاؿ  فػػي دكلػة أخػرل مػػف المصػارؼمػف حسػاباتيـ لػػدل احػد 
غيػر انيػا  ،كفقا لسقؼ التسييالت الئتمانيػة لمبطاقػةالتي يمكف غسميا بيذه الطريقة قميمة  األمكاؿكمية 

 مػػػػكنى ، ةيمينػػػػ) تسػػػػتخدـ فػػػػي البمػػػػداف التػػػػي ل تكجػػػػد فييػػػػا تشػػػػريعات كاضػػػػحة لتنظػػػػيـ ىػػػػذه البطاقػػػػات.
2015). 
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 أجيزة الصراؼ اآللي 5.1.6.2
 

كيسػتطيع الصػراؼ  أجيزة آلية تستخدـ لتنفيذ العمميات المصرفية باستخداـ البطاقات الممغنطػةىي     
لػي تقػديـ الكثيػر مػػف الخػدمات المصػرفية أىميػػا السػحب كاليػداع النقػػدم كاجػراء التحػكيالت الداخميػػة اآل

لػػػي األف يػػػكدع فػػػي أجيػػػزة الصػػػراؼ أفالعميػػػؿ يسػػػتطيع  ، ات الحسػػػابالفػػػكاتير كطمػػػب كشػػػكف كتسػػػديد 
 بػػػنفس الخدمػػػةالمرتبطػػػة بخدمػػػة  لممصػػػارؼالمصػػػدر لمبطاقػػػة كالسػػػحب مػػػف كػػػؿ أجيػػػزة الصػػػراؼ اللػػػي 

مػف خػالؿ الرقابػة عمػى عمميػات السػحب كاليػداع النقػدم  ضػعؼكفي ظؿ  ،ضمف المبالغ المسمكح بيا
كعبػػػر  داخميػػػان  األمػػػكاؿفػػػي عمميػػػات غسػػػؿ الليػػػة مػػػؾ الصػػػرافات يمكػػػف اسػػػتخداـ تفإنػػػو لػػػي الصػػػراؼ اآل

 .(2012 ، ياقكت) الحدكد.
 

 البطاقات الذكية 6.1.6.2
 

كيقػـك  لممصػرؼيػدفعيا العميػؿ  األمػكاؿف أبطاقة تشبو بطاقة الئتماف كلكف الفارؽ بينيما ىك  ىي    
كبمكجػب ىػذه البطاقػة  ،غػنط لمبطاقػةالشػريط الممقدار القيمة لممبػالغ المدفكعػة عمػى م بإضافة المصرؼ
بطاقة أخرل  ىلإ بسيكلة الكتركنيان  األمكاؿتنقؿ فمالييف الدكلرات بالكتركنية  القياـ بعمميات ماليةيمكف 
 األمػكاؿصػعكبة تتبػع ىػذه بسػبب ك عف الرقابة  بعيدة األمكاؿتككف ىذه كبذلؾ  ،لى أم مكاف بالعالـإأك 

قيمػة مػف خػالؿ تحكيػؿ  األمػكاؿمف عمميات غسؿ ى األكلفي المرحمة كىذا النكع مف البطاقات يستخدـ 
لػى بطاقػة إالتغطيػة) الترقيػد( بنقػؿ الرصػيد الثانيػة  فػي المرحمػةبطاقة ثػـ اسػتخداـ البطاقػة اللى إ األمكاؿ
، جػرادة) .األمكاؿيكفر بيئة خصبة لغاسمي مما النترنت  مصارؼاستخداـ ىذه البطاقات في  اكأخرل 
2014). 

 
 لمصرفي العادم كالشيكات المصرفيةالتحكيؿ ا 7.1.6.2

 

كيتـ ذلؾ بالتفاؽ  ،ك حكالتألى شيكات مصرفية إالنقدية  األمكاؿيتـ تحكيؿ بمكجب ىذه الطريقة     
ك شػيكات مصػرفيو لتفػادم ارتفػاع سػقكؼ أمع مجمكعة مف األشخاص لمقياـ بإصػدار حػكالت خارجيػة 

كتصػػػدر ىػػػذه  ، المصػػػارؼ لمعميػػػؿ الكاحػػػد خػػػالؿ فتػػػرة زمنيػػػة محػػػددة المبػػػالغ التػػػي يجػػػكز تحكيميػػػا عبػػػر
لػى حسػاب يعػكد لشػخص فػي بمػد مػف البمػداف التػي يكجػد بيػا نظػاـ صػاـر إ ،الحكالت كالشيكات بالعادة

 .(2010 محمكد محمد) ؿاألمكالمسرية المصرفية يصعب بعد ذلؾ تتبع ىذه 
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 التحكيؿ البرقي لألمكاؿ 8.1.6.2
 

 نظػػػػاـ ظمػػػة نشػػػير تمػػػػؾ األأكمػػػف  نظمػػػػة عالميػػػة لمتحكيػػػؿ المػػػػالي السػػػريع عبػػػر العػػػػالـيكجػػػد عػػػدة أ    
(SWIFT)  مؤسسػة ماليػة فػي العػالـ  7500كتشترؾ فيػو أكثػر مػف ، 1973في بمجيكا عاـ الذم أسس

كيشػػتمؿ ىػػذا النظػػاـ عمػػى نمػػاذج خاصػػة لعميػػات التحكيػػؿ يػػتـ تعبئػػة  ،دكلػػة 200منتشػػرة فػػي اكثػػر مػػف 
اسػػػتخدـ ىػػػذه األنظمػػػة لمقيػػػاـ بتحكيػػػؿ  األمػػػكاؿلغاسػػػمي كيمكػػػف  ،قػػػة بالمرسػػػؿ كالمسػػػتقبؿالبيانػػػات المتعم

لػى حسػابتيـ المصػرفية فػي المصػارؼ التػي ل تفػرض قيػكد عمػى إغير المشركعة عبر إدخاليا  األمكاؿ
 .ى أم مكاف في العالـإلعمميات اليداع النقدم كمف ثـ تحكيميا عبر ىذا النظاـ 

 

كاسػػتقباؿ  إلرسػػاؿمريكػػي يسػػتخدـ أنظػػاـ  كىػػك (Western Union)نظػػاـ خػػر آ كمػػا يكجػػد نظػػاـ   
ىناؾ حػد مسػمكح لتحكيػؿ المبػالغ عبػر ىػذا ك  قصيرة جدافي معظـ دكؿ العالـ خالؿ فترة زمنية  األمكاؿ

النظاـ بدكف ارفاؽ المستندات التي تثبت الغاية مف كراء عممية التحكيؿ كما زاد عف ىذا الحد المسػمكح 
ف أل إكبػػػالرغـ مػػػف الرقابػػػة عمػػػى ىػػػذه الحػػػكالت  ، مػػػب ارفػػػاؽ كثػػػائؽ تثبػػػت الغايػػػة مػػػف التحكيػػػؿبػػػو يتط
قػػد يسػػتخدمكف ىػػذه الطريقػػة لسػػرعتيا مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ المبػػالغ التػػي تقػػؿ عػػف الحػػد  األمػػكاؿغاسػػمي 

 مػػكاؿاألف السػػرعة فييػػا سػػبب يجعػػؿ تتبػػع كثػػائؽ معػػززة لغايػػة مػػف ارسػػاليا كألدكف  لككنػػو ، المسػػمكح بػػو
عبػد ) لػى جيػة أخػرل يصػعب تتبعيػاإكأعاد تحكيميػا  األمكاؿف المستفيد يككف قد استمـ أل امران مستحيالن 

 .(2013 ،القادر
 

 اللكتركنيةالتحكيالت  9.1.6.2
 

يتميز اليػداع اللكتركنػي بمجمكعػة مػف الميػزات مثػؿ التشػفير لضػماف سػرية عمميػات اليػداع كمػا يمػي 
األخيػرة ظػاىرة التجػارة  اآلكنػةانتشػرت فػي كقد  ، الكمبيكتر كاستعماؿ البطاقات يزةذلؾ مف استعماؿ أج

كل يشػترط تنفيػذ التزامػات  ، اللكتركنية عبر النترنت كل يشترط فييا تكاجد أطػراؼ العقػد فػي المكاجيػة
بيػا غاسػمك أمػا أىػـ األسػاليب كالكسػائؿ التػي قػد يرتك ، (2015، )لػعكاـر كىيػػبة ، العقد في ذات المكاف

فيمكف لنا تسػميط الضػكء عمػى تمقػي أحػد الحسػابات عػدة  ، مف خالؿ أعماؿ التجارة اللكتركنية األمكاؿ
تحكيالت مالية صغيرة بالطريقة اللكتركنية ثػـ يقػكـ صػاحب الحسػاب بتحػكيالت كبيػرة بالطريقػة نفسػيا 

يػرة بػاختالؼ الكسػائؿ بمػف فييػا باإلضػافة إلػى العمػالء الػذيف يكدعػكف بانتظػاـ دفعػات كب ،إلى بمد آخػر
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مػػداف تعػػرؼ بأنيػػا فييػػا أك يتمقػػكف دفعػػات كبيػػرة بشػػكؿ منػػتظـ مػػف ب كيكػػكف مشػػكككان  ، اليػػداع الكتركنيػػا
ثػـ  مػف الخػارج الكتركنيػان  المصػرؼالتحػكيالت التػي تصػؿ باسػـ عميػؿ كبالتالي فػاف  ، أسكاؽ المخدرات

يط حساب العميؿ في المصرؼ كمحطػة مؤقتػة إلعػادة مف خالؿ تكس لى الخارج إلكتركنيان إيا تحكليعاد 
  .(د. عبد القادر الشيخمي) خرآلمكاف تحكيميا 

 

شػبيات التي تدؿ عمػى تػكرط العميػؿ فػي  العمميات كالنشاطات المصرفية المشبكىة 7.2
 األمكاؿؿ غس

 

 

غسػػػؿ  اتلعمميػػيقػػع عمػػى عػػاتؽ المصػػرؼ مسػػؤكلية مراقبػػػة العمميػػات المصػػرفية ذات الشػػبيات العاليػػة 
 :مف تمؾ العمميات الكاجب مراقبتيااستنادان لقكاعد الحيطة كالحذر ك  األمكاؿ

 
 
 

لمراقبػة التي تسػتكجب ا المتعمقة بحسابات العمالء العمميات كالنشاطات المصرفية المشبكىة 1.7.2
 مف قبؿ المصرؼ

 

 .العميؿبما ل يتماشى مع طبيعة نشاط  كبيرةالحسابات التي يتـ عمييا دكرات نقدية  . أ
الخاصػة بػذلؾ  األمػكاؿك أسػباب اسػتخداـ أاستخداـ الحساب الكاحد ألكثر مف غرض إلخفاء طبيعة  . ب

 الحساب.
 الحسابات ذات التدفؽ النقدم الثابت كالتي تتعمؽ بنشاطات ذات تدفؽ نقدم مكسمي. . ت
 العمالء الذيف يقكمكف بفتح حسابات دكف أسباب منطقية. . ث
ك أك معمكمػػػات عػػػف أنشػػػطتيـ التجاريػػػة أاء معمكمػػػات مطمكبػػػة العمػػػالء الػػػذيف يتقاعسػػػكف عػػػف إعطػػػ . ج

 ك الذيف يقكمكف بإعطاء معمكمات يصعب التحقؽ منيا.أك الحالية أمعامالتيـ البنكية السابقة 
رباحػو بمػا أتضػخـ حجػـ نشػاط العميػؿ ك ك  ،ماشى مع نكع نشاط العميؿ التجارمالتعامالت التي ل تت . ح

تعمػػػػػػػؽ بعمميػػػػػػات السػػػػػػػتيراد كالتصػػػػػػػدير.                                                               خاصػػػػػػة فيمػػػػػػػا ي ل يتناسػػػػػػب مػػػػػػػع تػػػػػػاريخ تأسػػػػػػػيس الشػػػػػػػركة
كيقكمػكف بتجميػع  ةعدة فػركع لبنػكؾ مختمفػة فػي منطقػة كاحػد فيالعمالء الذيف يحتفظكف بحسابات ك 

  في احد تمؾ الحسابات كمف ثـ طمب تحكيميا لمخارج. األمكاؿ
لصػالح العميػؿ مػع عػدـ كضػكح ة خػر كمجيػر آيكات بمبالغ كبيرة يكػكف المسػتفيد منيػا طػرؼ إيداع ش . خ

 كجكد عالقة بيف المستفيد كالعميؿ.
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ك لػيس ليػا أك تحكيػؿ مبػالغ كبيػرة بسػبب غيػر كاضػح أالعمالء الذيف يستخدمكف حساباتيـ في تمقػي  . د
 ك بنشاطاتيـ.أعالقة بيـ 

 مبػالغك مػف حسػاب تػـ تحكيػؿ أسػاب كػاف يعػد غيػر نشػط كجكد مسحكبات نقدية بمبالغ كبيرة مػف ح . ذ
 ليو بصكرة غير متكقعة.إكبيرة 

ك أ ،ة مػػػف الخػػػارجدك اسػػػتالـ عػػػدة تحػػػكيالت كار أحػػػد الحسػػػابات ألػػػى إ ةتكػػػرار تحكيػػػؿ مبػػػالغ صػػػغير  . ر
خػر آك تحكيميػا لحسػاب أيمي ذلػؾ قيػاـ صػاحب الحسػاب بسػحب ىػذه المبػالغ  ةالداخؿ بمبالغ صغير 

 خارج.ك الأفي الداخؿ 
جنبػي غيػر معػركؼ لمبنػؾ دكف تػكافر أم مبػرر لخصػميا أخصـ أكراؽ تجارية المستفيد منيػا طػرؼ  . ز

 داخؿ البالد.
عػػػدـ اىتمػػػاـ العميػػػؿ بالمزايػػػا التػػػي يكفرىػػػا البنػػػؾ ألصػػػحاب الحسػػػابات مثػػػؿ سػػػعر الفائػػػدة كالخدمػػػة  . س

 المصرفية.
 ك العمؿ.أتصاؿ بالعميؿ سكاء بالمنزؿ عدـ إمكانية ال . ش
ك البريػػد أذ العمميػػات مػػف خػػالؿ الفػػاكس يػػنفنػػؾ تعميمػػات خاصػػة لسػػتالـ أكامػػر تميػػؿ لمبإعطػػاء الع . ص

 (2014 ، )جرادة اللكتركني دكف كجكد مبرر لستخداـ ىذه الكسيمة بشكؿ دائـ.
 

  مالتي تتـ بشكؿ نقدالعمميات كالنشاطات المصرفية المشبكىة  2.7.2
 

 .تجميعيا في حساب كاحدثـ تحكيميا ك  ة حسابات مختمقة كمفاليداعات النقدية في عد . أ
غمػػب تمػػؾ المبػػالغ أك أتحكيػػؿ لكػػؿ الالسػػحب ك  ةعمميػػ ةالتػػي يتبعيػػا مباشػػر اليػػداعات النقديػػة الكبيػػرة  . ب

 دكف أسباب كاضحة.
قػػؿ مػػف أعمميػػات الشػػراء المتكػػررة لمشػػيكات السػػياحية دكف مبػػرر كاضػػح كبمبػػالغ صػػغيرة كمتكػػررة  . ت

 حدكد الشتباه.
 د مف الشيكات السياحية تككف بنفس الفئة كالتسمسؿ.إيداع العميؿ لعد . ث
 عمميات البيع كالشراء لمنقد األجنبي بمبالغ كبيرة ل تتماشى كطبيعة نشاط العميؿ. . ج
حػػد العمػػالء لغػػرض غيػػر كاضػػح أاليػػداعات النقديػػة المتكػػررة مػػف قبػػؿ جيػػات مختمفػػة فػػي حسػػاب  . ح

 .ف يككف ىناؾ ثمة عالقة بيف ىذه الجيات كالعميؿأكدكف 
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 (2013 ، )عبد القادر.ليلنقدية الكبيرة بكاسطة الصراؼ اآلاليداعات ا . خ
 

 التحكيؿ العمميات كالنشاطات المصرفية المشبكىة في عمميات  3.7.2
 

 .كخارجيان  التحكيالت المتتالية كغير المبررة لحسابات في بنكؾ أخرل داخميان  . أ
 شابية.التحكيالت المتعددة كالمتتالية كخاصة ذات المبالغ المت . ب
 لى بالد ذات قكانيف صارمة بشأف سرية الحسابات المصرفية.إ األمكاؿتحكيؿ  . ت
التحكيالت لمخارج بمبػالغ كبيػرة ككػذلؾ التحػكيالت الػكاردة مػف الخػارج كالمصػحكبة بتعميمػات الػدفع  . ث

 .نقدان 
)عبػػػد  ك مشػػػتبو فييػػػا.أنيػػػا مصػػػدر لممخػػػدرات ألػػػى دكؿ معركفػػػة با  تحػػػكيالت كبيػػػرة كمتكػػػررة مػػػف ك  . ج

 (2012 ، اىرالظ
 
 بطاقات الئتمافالعمميات كالنشاطات المصرفية المشبكىة في  4.7.2

مػػػف الػػػبالد ذات الشػػػيرة بالتجػػػارة فػػػي تمػػػؾ لثمينػػػة مػػػف خػػػالؿ بطاقػػػات الئتمػػػاف شػػػراء المجػػػكىرات ا . أ
 المجكىرات لتمكيؿ عمميات غير مشركعة.

 دكف أسباب كاضحة. لمبطاقة عمميات السداد النقدم لبطاقات الئتماف بمبالغ تفكؽ الحد األقصى . ب
 .استخداـ بطاقات الئتماف في شراء بضائع لالستخداـ التجارم كليس لالستخداـ الشخصي . ت
قيػاـ العمػػالء باسػػتخداـ رصػػيد بطاقػة الئتمػػاف كمػػف ثػػـ القيػػاـ بسػداده الكامػػؿ كتكػػرار تمػػؾ العمميػػات  . ث

 (2013 ، )الرياحي البطاقة.مف فترة السماح الكاحدة بكاسطة  قؿأفي فترة 
 
 الئتماف المصرفيالعمميات كالنشاطات المصرفية المشبكىة في  5.7.2

 

 طمبات القركض عمى حسابات غير نشطة مع تعميمات الدفع لطرؼ ثالث. . أ
 السداد المبكر كالمفاجئ لمقركض كخاصة تمؾ المشككؾ في تحصيميا. . ب
 القتراض بضماف أصكؿ مممككة ألخريف ل تربطيـ بيـ أم عالقة كاضحة. . ت
 تقديـ قكائـ مالية ألعماؿ كنشاطات ضخمة دكف اعتمادىا مف مدقؽ الحسابات الخارجي. . ث
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الحصكؿ عمى تسػييالت ائتمانيػة مقابػؿ ضػمانات صػادرة مػف بنػؾ يعمػؿ خػارج الػبالد بػدكف سػبب  . ج
 كاضح لذلؾ.

تقديـ العميؿ لسيـ شركات ل يستطيع البنؾ التأكد مػف أنشػطتيا كضػماف لمحصػكؿ عمػى قػركض  . ح
 ت ائتمانية.كتسييال

)عبد سػػػب الغػػػرض المحػػػدد فػػػي طمػػػب التسػػػييؿ.عػػػدـ اسػػػتخداـ العميػػػؿ لمتسػػػييالت الممنكحػػػة لػػػو ح . خ
 (2012 ، الرحمف

 
  ةفي العتمادات المستنديالعمميات كالنشاطات المصرفية المشبكىة  6.7.2

 

 .فتح اعتمادات مستنديو بمبالغ ل تتماشى مع ثمف البضاعة الحقيقي كل تبدك منطقية . أ
 .ح خطابات الضماف كتسيميا بعد مدة قصيرةفت . ب
 .تعدد كركد مستندات تحصيؿ لسداد قيمتيا لمخارج بما ل يتناسب كطبيعة نشاط العميؿ . ت
شػػخاص ذكم حػػد األأفػتح اعتمػػادات بمبػػالغ كبيػرة ل تتناسػػب كنشػػاط العميػؿ كيكػػكف المسػػتفيد منيػا  . ث

 (2013، )ابراىيـ  الخارجفي الصمة بالعميؿ 
 

الطػرؽ التػي تسػتخدـ فػي عمميػػات حػػكؿ  لممؤسسػات المصػرفيةالسػمطات المشػرفة ت تعميمػا 7.7.2
جب المصػرفية كالتػي تسػتك كالنشػاطات العمميػات ك العمػالء حسابات غسؿ المكاؿ مف خالؿ 

  بيا. الشتباهرفع درجة 
 

 ان سػند ، 11/1/2009بتػاريخ األمكاؿصادرة عف المجنة الكطنية لمكافحة غسؿ الك  (1/2009) تعميمات
 2007( لسػػنة 9رقػػـ ) األمػػكاؿ( مػػف قػػرار بقػػانكف مكافحػػة غسػػؿ 20( مػػف المػػادة )14ألحكػػاـ الفقػػرة )

ييػػدؼ إلػػى تفعيػػؿ اإلجػػراءات الخاصػػة بمكافحػػة كالػػذم  األمػػكاؿدليػػؿ اإلرشػػادات لمكافحػػة غسػػؿ بشػػأف 
دليػؿ  يمػا جػاء فػكفػؽ بيذه اإلرشادات كالضػكابط  المؤسسات المصرفية التزاـ  مف خالؿ األمكاؿغسؿ 

 كىي:  األمكاؿعمميات غسؿ تستخدـ في  الطرؽ التيبياف حكؿ  األمكاؿاإلرشادات لمكافحة غسؿ 
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 كتشمؿ: أ. العمميات المالية كالمصرفية التي تتـ نقدان 
 اليداعات النقدية الكبيرة بصكرة غير عادية بما ل يتناسب مع نشاط العميؿ سكاء كاف شخصان  .1

 أك شركة. طبيعيان 
ل يتناسػػػب مجمكعيػػػا خػػػالؿ فتػػػرة زمنيػػػة محػػػددة مػػػع نشػػػاط  التػػػي اعات النقديػػػة المتكػػػررةاليػػػد .2

 العميؿ.
إذا تػػػـ تحكيػػػؿ  زيػػػادة ضػػػخمة فػػػي الكدائػػػع النقديػػػة ألم شػػػخص دكف سػػػبب كاضػػػح كخصكصػػػان  .3

الكدائع مف الحساب الى جية ل يظير ليا ارتباط كاضح مػع ذلػؾ الشػخص كخػالؿ فتػرة زمنيػة 
 قصيرة. 

بات كاإليػػػػداعات النقديػػػػة بػػػػدل مػػػػف اسػػػػتخداـ الحػػػػكالت المصػػػػرفية أك األدكات اسػػػػتخداـ السػػػػحك  .4
 األخرل القابمة لمتداكؿ كبدكف مبرر كاضح. 

تبػػديؿ كميػػات كبيػػرة مػػف األكراؽ النقديػػة مػػف فئػػات صػػغيرة بػػأكراؽ نقديػػة مػػف فئػػات كبيػػرة دكف  .5
 سباب كاضحة. أ

كاردة مػػػػف الخػػػػارج مصػػػػحكبة  تحكيػػػػؿ مبػػػػالغ كبيػػػػرة الػػػػى خػػػػارج فمسػػػػطيف أك اسػػػػتخداـ حػػػػكالت .6
 بتعميمات الدفع النقدم. 

لالتصػاؿ المباشػر مػع  ايداعات نقدية كبيرة غير عادية باستخداـ )أجيزة الصرؼ الليػة( تفاديػان  .7
إذا كانت تمؾ اليداعات ل تتماشى مع أعماؿ الدخؿ العتيادم  كخصكصان  ،مكظؼ المصرؼ
 لمشخص المعني. 

ات نقديػة كبيػرة لػدل عػدة فػركع لمبنػؾ أك القيػاـ بػذلؾ مػف قبػؿ عػدة قياـ العميؿ بتنفيذ عدة عمميػ .8
 أشخاص نيابة عف العميؿ كذلؾ في نفس اليكـ. 

قياـ العميؿ باسترجاع جزء مف المبمغ المراد ايداعو لدل معرفتو بكجكب اتبػاع إجػراءات العنايػة  .9
 الخاصة لمعمميات غير المعتادة الكاردة ضمف التعميمات. 

 تتضمف أكراؽ نقدية مزيفة أك شبو بالية أك قديمة كبمعدلت كبيرة.  ايداعات نقدية .10
 قياـ العميؿ بالسحب المفاجئ كالسريع ألرصدتو دكف مبرر مقنع أك مقبكؿ.  .11

 

 ب. حسابات األشخاص: 
كايػػداع مبػػالغ نقديػػة فػػي كػػؿ مػػف تمػػؾ الحسػػابات  ،الحتفػػاظ بحسػػابات متعػػددة لػػنفس الشػػخص .1

 بما ل يتناسب مع طبيعة عمؿ ذلؾ الشخص.  كبيران  بحيث تشكؿ في مجمكعيا مبمغان 
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ة الحركػػات المنفػػذة مػػف خالليػػا فػػي ظاىرىػػا منسػػجمة مػػع طبيعػػة ابات ل تبػػدك طبيعػػكجػػكد حسػػ .2
نما يتـ استخداميا لتمقي ك/ أك تكزيع مبالغ نقدية كبيرة لغرض غيػر كاضػح أك ا  ، ك نشاط العميؿ

 ليس لو عالقة بصاحب الحساب أك بنشاطو. 
ثـ تحكيؿ أرصدة تمؾ الحسابات  ،ابات لدل عدة مصارؼ ضمف منطقة جغرافية كاحدةفتح حس .3

 لى جية خارجية. إكمف ثـ تحكيؿ المبمغ المتجمع  ،إلى حساب كاحد
كلكنيػػا ل تبػػػدك  ،كمجيػػرة لصػػػالح صػػاحب الحسػػػاب ،ايػػداع شػػػيكات أطػػراؼ ثالثػػػة بمبػػالغ كبيػػػرة .4

  منسجمة مع العالقة بصاحب الحساب أك طبيعة عممو.
 تنفيذ سحكبات نقدية كبيرة مف حساب تتصؼ السحكبات المنفذة مف خاللػو بأنيػا صػغيرة نسػبيان  .5

 كبيرة غير متكقعة مف الخارج.  أك مف حساب تسميـ أمكالن 
 قياـ عدد كبير مف األشخاص بإيداع مبالغ غي حساب معيف بدكف تفسير مقبكؿ.  .6
م تختمػػػؼ بشػػػكؿ كاضػػػح عػػػف الشػػػركات قيػػػاـ العميػػػؿ بتقػػػديـ بيانػػػات ماليػػػة عػػػف نشػػػاطو التجػػػار  .7

 المماثمة العاممة ضمف نفس القطاع. 
قيػػاـ الشػػركات ذات النشػػاط الكبيػػر نسػػبيان بتقػػديـ بيانػػات ماليػػة غيػػر مدققػػة كمصػػادؽ عمييػػا مػػف  .8

 مدقؽ حسابات قانكني. 
عدـ قياـ الشركة التي تقبؿ شيكات مف عمالئيا بأم سحكبات كبيرة مف حساباتيا مقابػؿ ايػداع  .9

 الشيكات مما يشير الى إمكانية كجكد مصادر دخؿ اخرل.ىذه 
 حدكث تغيير جكىرم في طريقة إدارة حساب العميؿ ل يتناسب مع البيانات الخاصة بو.  .10
 أك غير منتظمان.  حسابات الشركات أك المؤسسات التي تظير نشاطان قميالن  .11

 

 ج. الحكالت 
ات الدفع النقدم بما ل يتناسب مػع نشػاط تمقي تحكيالت بمبالغ كبيرة خاصة المصحكبة بتعميم .1

 العميؿ. 
تمقي تحكيالت بمبالغ كبيرة بشكؿ منتظـ مف مناطؽ تشتير بجرائـ معينة مثػؿ تجػارة أك زراعػة  .2

 المخدرات. 
 حسابات غير نشطة. تمقي تحكيالت مف الخارج عمى  .3
 ى عدة دفعات. تحكيؿ اإليداعات في الحساب الى الخارج مباشرة سكاء عمى دفعة كاحدة أك عم .4
 . أخرل أك حسابات ؼفيما بيف أطرا األمكاؿاستخداـ العميؿ لحسابو كحساب كسيط لتحكيؿ  .5
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 تككف في مجمميا مبالغ كبيرة.  ، اسبكعيا( ، تحكيالت بمبالغ متماثمة )يكميا .6
 عإجػػػػراء تحػػػػكيالت لشػػػػخص ل يحػػػػتفظ بحسػػػػاب لػػػػدل البنػػػػؾ باسػػػػتخداـ العديػػػػد مػػػػف أدكات الػػػػدف .7

 ا أقؿ مف الحد الكارد ضمف التعميمات .المختمفة كؿ مني
رساليا بالبريد لشخص ليس لديو  .8 حكالت كاردة مصحكبة بتعميمات لتحكيؿ قيميا الى شيكات كا 

 . البنؾ لحساب لد
 لمسرية المصرفية .  إصدار حكالت بمبالغ كبيرة الى دكؿ تتميز بأنيا مالذان  .9

تسػػػميـ دكات نقديػػػة مختمفػػػة فػػػكر أابو لشػػػراء قيػػػاـ المسػػػتفيد باسػػػتخداـ قػػػيـ الحػػػكالت الػػػكاردة لحسػػػ .10
 .خرآقيميا بيدؼ الدفع لطرؼ 

ل  ،اسػػتالـ أحػػد الحسػػابات حػػكالت بمبػػالغ كبيػػرة لػػـ يسػػبؽ ليػػذا الحسػػاب تسػػمـ مثػػؿ ىػػذه القػػيـ .11
 يتناسب مع طبيعة نشاط العميؿ. 

كلػي قياـ العميؿ بشكؿ متكرر بإجراء حكالت خارجيػة ألمػكاؿ يػدعي أنيػا أمػكاؿ ذات مصػدر د .12
 .خارجي

 لى طرؼ ثالث أك رابع.إقياـ العميؿ بإيداع أدكات لحاممو في حسابو كمف ثـ تحكيميا  .13
تمقي حساب مفتكح لشركة صرافة ايداعات نقدية أك حكالت بمبالغ نقؿ عف الحػد الػكارد ضػمف  .14

 التعميمات . 
 

 شكاؿ التالية:  يان مف األأكتأخذ  ،د. مف خالؿ صناديؽ المانات
 . بشكؿ غير عادم لمخزينة الخاصة بوؿ بزيارات متكررة قياـ العمي .1
احتفػػاظ العمػػالء غيػػر المقيمػػيف بشػػكؿ غيػػر عػػادم بخػػزائف دكف مبػػرر كاضػػح خاصػػة فػػي حالػػة  .2

 العاممة بالمنطقة التي يقيمكف بيا. المؤسسات المصرفيةتكافر ىذه الخدمة في 
 العمالء الذيف يستأجركف العديد مف الخزائف. .3

 
 صمة بالستثمار:   ق. تعامالت ذات

 حينما ل يبدك ذلػؾ مالئمػان ، شراء اكراؽ مالية لالحتفاظ بيا في صناديؽ األمانات لدل المصارؼ .1
 مع المكانة الظاىرة لمشخص.
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إذا كانػت  إجراء صفقات اقتراض مقابؿ حجز كدائع شركة أك شركات تابعة في الخارج خصكصان  .2
 مخدرات.في بمداف معركفة بأنيا منتجة ك/ أك مسكقة لم

يكػكف  بحيػث إدخاؿ مبالغ كبيرة مف الخارج لالستثمار في المعػامالت األجنبيػة أك األكراؽ الماليػة .3
 حجـ الستثمار ل يتناسب مع طبيعة الكضع المالي لمعميؿ. 

 كراؽ مالية بشكؿ متكرر كفي ظركؼ تبدك غير عادية. أشراء أك بيع  .4
مػػع عػػدـ كجػػكد انسػػجاـ مػػع  ،مانػػات لػػدل البنػػؾشػػراء أكراؽ ماليػػة لالحتفػػاظ بيػػا فػػي صػػناديؽ ال .5

 نشاط العميؿ كمكانتو المالية.
عدـ اىتماـ العميؿ بالقرارات العادية الكاجب اتخاذاىا حكؿ الحسابات الستثمارية مثؿ الرسـك أك  .6

 كسائؿ الستثمار المناسبة.
 غيرة.قياـ العميؿ بتصفية مركز مالي كبير عف طريؽ سمسمة مف العمميات النقدية الص .7
قياـ العميؿ بإيداع دفعات نقدية أك أكمر دفع أك شػيكات سػياحية أك شػيكات كػاكنتر كبمبػالغ أقػؿ  .8

 مف الحد الكارد ضمف التعميمات لتمكيؿ حساب استثمار.
قياـ العميؿ باستخداـ الحسابات الستثمارية كأداة لتحكيؿ أمكاؿ لجيات خارجية كخاصة لمناطؽ  .9

 األفشكر.
كبيرة مػف الخػارج لالسػتثمار فػي العمػالت األجنبيػة أك األكراؽ الماليػة حينمػا  إدخاؿ مبالغ مالية .10

 يككف حجـ الستثمار ل يتناسب مع طبيعة الكضع المالي لمعميؿ.
 

 ك. المعامالت المصرفية كالمالية الدكلية:  
اإلقرار بالتعريؼ عمػى ىكيػة شػخص مػف قبػؿ جيػات خارجيػة متكاجػدة فػي بمػداف معركفػة بأنيػا  .1

 جة ك/ أك مسكقة لممخدرات.منت
بناء أرصدة كبيرة ل تتناسب مع حجـ النشاط الطبيعي لمعميؿ كالتمكيؿ المتتالي الى حساب أك  .2

 حسابات مفتكحة في الخارج.
اإليػػػداع المتكػػػرر لشػػػيكات بعمػػػالت أجنبيػػػة أك شػػػيكات سػػػياحية فػػػي حسػػػاب الشػػػخص كبمػػػا ل  .3

 يتناسب مع طبيعة حركة ذلؾ الحساب. 
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 الت المصرفية: ز. التسيي
  .كبر مف المتكقع لتسييالت غير منتظمة باألصؿأالتسديد بمبالغ  .1
بحيػػث يكػػكف  ،طمػػب الحصػػكؿ عمػػى قػػركض مقابػػؿ رىػػف أصػػكؿ مممككػػة مػػف قبػػؿ طػػرؼ ثالػػث .2

أك أف حجـ تمؾ األصكؿ ل يتناسب مع الكضػع  ، مصدر تمؾ األصكؿ غير معركؼ لممصرؼ
 المالي لمعميؿ.

 
 إللكتركنية: ح. الخدمات المصرفية ا

كبعد ذلػؾ  إجػراء تحػكيالت كبيػرة  ،الية صغيرة بالطريقة اإللكتركنية. تمقي الحسابات عدة تحكيالت م1
 خر. آلى بمد إبنفس الطريقة 

أك تمقي دفعات كبيرة  ،. إيداع دفعات كبيرة كبشكؿ منتظـ بمختمؼ الكسائؿ بما فييا اإليداع إلكتركنيان 2
 / أك مسكقة لممخدرات.ك ة بأنيا منتجةكبشكؿ منتظـ مف بمداف معركف

 
 ط. إجراءات مف المناسب اتخاذىا: 

 لي لرصد كافة المعامالت المصرفية غير العادية. آقياـ المصرؼ بتكفير برنامج  .1
كضػػع إجػػراءات داخميػػة تتضػػمف الخطػػكات الكاجػػب اتباعيػػا مػػف قبػػؿ المكظػػؼ عنػػد الشػػتباه بعمميػػة  .2

 غسؿ أمكاؿ.  
 

 األمكاؿظاىرة غسؿ معكقات مكافحة  8.2
 

الدكليػػة المبذكلػػة لمكافحػػة عمميػػات غسػػؿ جػػو المحػػاكلت كالجيػػكد اتك التػػي تحػػديات نػػكعيف مػػف الىنػػاؾ 
 .تتمثؿ األمكاؿ

 .المصارؼالمعكقات كالتحديات التي تكاجو  :أكلن 
 القانكنية كالقتصادية كاإلدارية.المعكقات  :كثانيا
 المصػػػارؼكحاجػػػة مػػػكظفي  األمػػػكاؿغسػػػؿ  لعمميػػػات المصػػػارؼتعػػػد السػػػرية المصػػػرفية كتسػػػييؿ حيػػػث 

كاسػػتخداـ الكسػائؿ الحديثػػة بػػالتحكيالت  ،لمتػدريب كانتشػػار بطاقػات الصػػراؼ اللػي كالبطاقػػات الئتمانيػة
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سػػكؼ ك  األمػػكاؿغسػػؿ عمميػػات فػػي مكاجيػػة  المصػػارؼالمصػػرفية مػػف أكثػػر المعكقػػات كالتحػػديات أمػػاـ 
  تي:اآلالترتيب التحديات كفؽ نستعرض تمؾ 

 

 المصارؼالمعكقات كالتحديات التي تكاجو  1.8.2
 

 السرية المصرفية 1.1.8.2
 

م شػػكؿ إلغػػاؤه اك التخفيػػؼ منػػو شػػرطا ذف نظػػاـ السػػرية المصػػرفية المعمػػكؿ بػػو فػػي بعػػض الػػدكؿ كالػػإ  
عقبػو فػي سػبيؿ مكافحػة غسػؿ  يقػؼ ،األمكاؿلزما لمتكافؽ مع المعايير الدكلية الخاصة بمكافحة غسؿ 

إلخفػػػاء  قػػػد اتخػػػذكا مػػػف قكاعػػػد السػػػرية المصػػػرفية كالمينيػػػة حػػػاجزان  األمػػػكاؿف غاسػػػمي أذلػػػؾ ك  ،ؿاألمػػػكا
بعػػدـ افشػػاء اسػػرار  متمسػػكةتكػػكف الدكلػػة فعنػػدما  ، )الحمكرم(كممكيتيػػاغيػػر الشػػرعية  األمػػكاؿمصػػادر 

ف أيمكػػػف القػػػكؿ كبالتػػػالي  ،تصػػػبح مكطنػػػان لألمػػػكاؿ غيػػػر النظيفػػػةفإنيػػػا  المصػػػارؼالعمػػػالء كحسػػػابات 
 .(2013، الرياحي)، صرفيةمع التمسؾ بقكاعد السرية الم عكسيان  ان تتناسب تناسب األمكاؿمكافحة غسؿ 

حيػػث يعػػد السػػر  ،فية ىػػي الحمايػػة الشخصػػية لإلنسػػافكمػػف العتبػػارات التػػي تقػػكـ عمييػػا السػػرية المصػػر 
سػية كاقتصػادية ف حمايتيػا تقػكـ عمػى اعتبػارات سياأ، ك المصرفي مف أىـ جكانب ىذه الحريػة الشخصػية

فكتماف المركز المالي يقع عمى قدـ المساكاة مػع كتمػاف األمػكر  ،كاجتماعية إلى جانب األسس القانكنية
التػي تتعمػؽ بخصكصػػيات الفػرد الشخصػػية كالعائميػة التػػي يممييػا شػػعكره باسػتقاللو الػػذاتي كحرصػو عمػػى 

  .)د.عبد القادر الشيخمي( إخفاء ما يعد صميـ حياتو الخاصة
 

 األمكاؿعمميات غسؿ بالرقابة عمى  المصارؼبعض  تياكف 2.1.8.2
 

كذلػؾ بيػدؼ تحقيػؽ الػربح  ، فيمػا بينيػا عمػى جػذب العمػالء لمتعامػؿ معيػا المصػارؼتنػافس بسبب     
عػػػف اجػػػراءات التعػػػرؼ عمػػػى مصػػػادر امػػػكاؿ اك غػػػض النظػػػر  األمػػػكاؿكدكف التأكػػػد مػػػف مصػػػدر تمػػػؾ 

األىميػة المصػارؼ  تأخػذكقػد ل  .سػيالن مػران أغير المشػركعة  كاؿاألمامكانية غسؿ مف يجعؿ  ، العمالء
 (المحامي طالؿ طمب الشرفات) .الخاصة لذلؾ

 
 المصارؼمكظفي عدـ بناء القدرات الكافية ل 3.1.8.2
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لػدل مػكظفي المصػارؼ حػكؿ طبيعػة كاليػات عمميػات الكافيػة  ةكالعمميػ ةالعمميػ المعرفة عدـ تكفرف إ   
مػكظفي المسػتمر لتدريب تكفير ال الميـمف  فإنوعمميات لذلؾ زيادة تمؾ الساعد في قد ي ، األمكاؿغسؿ 

سػػاليبيا ككيفيػػة التعامػػؿ أعمميػػات مػػف حيػػث مراحميػػا كمصػػادرىا ك تمػػؾ اللتعرؼ عمػػى لمقيػػاـ بػػا المصػػارؼ
غسػؿ  عمميػاتكمكظفييا بشػأف مكافحػة  المصارؼعمى عاتؽ المترتب اللتزاـ القانكني   كمعرفة ،معيا
 .(2010، نابكليكني) .مكاؿاأل
 

 المصرفية في العمميات التكنكلكجيةاستخداـ الكسائؿ  4.1.8.2
 

خػػػػالؿ دقػػػػائؽ باسػػػػتخداـ أنظمػػػػة التحكيػػػػؿ عبػػػػر دكؿ العػػػػالـ  األمػػػػكاؿلقػػػػد أصػػػػبح باإلمكػػػػاف تحكيػػػػؿ    
مع ثة تمؾ الكسائؿ الحدي خالؿتنفيذ عممياتيـ مف فرصة ل األمكاؿ غاسمك منحمر الذم األ ، اللكتركني
مف مرة كمف  أكثر األمكاؿتـ تحكيؿ  إذا كقد يككف المر مستحيالن  ،األمكاؿالتحقؽ كالتتبع ليذه صعكبة 

 .(2015، لعكراـ كىيبة) .كمتباعدة جغرافيان  متعاكنة في مناطؽ مختمفةخالؿ شبكات 
 

 كجكد نظاـ معمكمات حديث كمتطكرل الفتقار 5.1.8.2
 

تتبػع يقػـك عمػى  األمكاؿمكافحة عمميات غسؿ لكطني متطكر كفعاؿ  نظاـ معمكمات ف عدـ كجكدإ    
كػػكف ىػػذا النظػػاـ مػػرتبط بػػيف المؤسسػػات الماليػػة كالمصػػرفية ككحػػدات يك كالتحقػػؽ منيػػا  األمػػكاؿمصػػادر 

الماليػة الػكاردة  البيانػاتعمػى كافػة تفاصػيؿ النظػاـ يشػتمؿ ىػذا بحيػث  ، األمػكاؿمكافحة عمميػات غسػؿ 
عمػػى اجػػراء التحمػػيالت الالزمػػة كالػػربط بػػيف تمػػؾ الحركػػات تمػػؾ الكحػػدات افػػراد  لمسػػاعدةالمصػػارؼ مػػف 

 قيػػاـ تمػػؾلػػى عػػدـ امكانيػػة إف عػػدـ كجػػكد ذلػػؾ النظػػاـ يػػؤدم كا   ،الماليػػة مػػع حسػػابات العمػػالء المختمفػػيف
الفرصػة مػف تنفيػذ بعػض  األمكاؿكيعطي لغاسمي  ،األمكاؿالرقابة بفاعمية عمى عمميات غسؿ بالجيات 

 .األمػػػػكاؿمراقبتيػػػػا كتتبعيػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ تمػػػػؾ الجيػػػػات المعنيػػػػة بمكافحػػػػة عمميػػػػات غسػػػػؿ  ـ  دكفنشػػػػطتيأ
 .(2012، الظاىر)
 

 القانكنية كالقتصادية كالداريةالمعكقات  2.8.2
 

بعػػػض ك عػػػدـ تطبيقيػػػا فػػػي أ ،ك عػػػدـ كجكدىػػػاأ، بػػػيف الػػػدكؿف الخػػػتالؼ فػػػي القػػػكانيف كاألنظمػػػة إ    
عض الػدكؿ فػي التفاقيػات الدكليػة لمكافحػة الفسػاد كالتجػار بالمخػدرات عدـ اشتراؾ بككذلؾ  ، حيافاأل
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لقكاعد الثبات كتضارب دكر أجيزة الرقابة كالنزاعات  األمكاؿكخضكع قضايا غسؿ  ،كمكافحة اإلرىاب
. كىػػذا مػػا األمػػكاؿمكافحػػة غسػػؿ تكاجػػو المصػػارؼ فػػي اإلقميميػػة كاألزمػػات السياسػػية كميػػا تعػػد معكقػػات 

 :ان سنبحثو تالي
 

 ك عدـ كجكدىاأالقكانيف كاألنظمة الختالؼ في  1.2.8.2
  

 ، اخػتالؼ القػكانيف بػيف الػدكؿىػك صعبة الكتشػاؼ  األمكاؿالتي تجعؿ عمميات غسؿ  التحدياتمف    
 المتأتيػػػة مػػػف القمػػػار ل بػػػؿ تعػػػدىا أمػػػكالن  األمػػػكاؿف بعػػػض الػػػدكؿ ل تجػػػـر أكمػػػف األمثمػػػة عمػػػى ذلػػػؾ 

، لتمػػػؾ العمميػػػاتأىػػػدافيـ بسػػػبب عػػػدـ تجػػػريـ تمػػػؾ القػػػكانيف  األمػػػكاؿ ؽ غاسػػػمكتػػػالي يحقػػػكبال ،مشػػػركعة
ظػاىرة أىميػة مكافحػة لدل الحككمة كالمجتمع حكؿ عدـ تكافر قناعة عامة ف أكما  .(2010، سعيفاف)

يػػؤدم الػػي ضػػعؼ تطبيػػؽ القػػكانيف كالنظمػػة المتعمقػػة  فػػي الػػبالد ك بعػػدـ تكاجػػده أساسػػان أ ،األمػػكاؿغسػػؿ 
 (2011، عمى. )مف قبؿ الجيزة الرقابية المختصة األمكاؿميات غسؿ بمكافحة عم

 
 األمكاؿكانيف مكافحة عمميات غسؿ قبعض الدكؿ لعدـ تطبيؽ  2.2.8.2

 

كقػػد تتعػػارض مػػع مصػػالح الػػدكؿ األخػػرل كمنيػػا مكافحػػة عمميػػات  ،تسػػعى لتحقييػػالكػػؿ دكلػػة مصػػالح  
كيكجػػد عمػػى أراضػػييا  ،األمػػكاؿات غسػػؿ الػػدكؿ التػػي تشػػجع عمميػػ كجػػد بعػػضتحيػػث  ، األمػػكاؿغسػػؿ 

 األمػكاؿالقياـ بعمميات غسؿ  بيدؼيؿ مف المكظفيف كالمكاتب مبعدد ق كىميةمالية ك  مؤسسات مصرفية
 كمػػا قػػد تتمكػػأ ،عاليػػةكيكػػكف بيػػا سػػرية مصػػرفية  ،المصػػارؼمقابػػؿ عمػػكلت كرسػػكـ تحصػػؿ عمييػػا ىػػذه 

كبػػالرغـ  ، األمػػكاؿات الخاصػػة بعمميػػات غسػػؿ فػػي تطبيػػؽ القػػكانيف كاألنظمػػة كالتعميمػػ المصػػارؼبعػػض 
 .(2014، جرادة). األمكاؿمف كجكد نصكص قانكنية كأنظمة كتعميمات لمكافحة غسؿ 

 
ضػػعؼ ك  عػػدـ اشػػتراؾ بعػػض الػػدكؿ فػػي التفاقيػػات الدكليػػة لمكافحػػة التجػػار بالمخػػدارت 3.2.8.2

 :التعاكف الدكلي
 

 1988 ةار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لسنلمكافحة التج المتحدةتعد اتفاقية األمـ     
كعػدـ  ،لجػرائـ عػابرة لمحػدكدف ىػذه األ ،األمػكاؿلتفاقيات الدكليػة المتعمقػة بمكافحػة عمميػات غسػؿ أىـ ا

يجعػػؿ تمػػؾ الػػدكؿ  المصػػارؼفػػي  األمػػكاؿتطبيػػؽ تكصػػيات فريػػؽ العمػػؿ المػػالي لمكافحػػة عمميػػات غسػػؿ 
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تصػػنيؼ تمػػؾ ( بحيػػث يػػتـ 2012، )الظػػاىركيعرضػػيا لمعقكبػػات  األمػػكاؿسػػمي لغا ىػػدفان التػػي ل تطبقيػػا 
اف عػدـ حيػث  ،األمػكاؿالمتعاكنػة فػي محاربػة غسػؿ قػاليـ غيػر معػايير تصػنيؼ الػدكؿ كاألضمف  الدكؿ

كخاصػػة التكصػػيات األربعػػيف الصػػادرة عػػف مجمكعػػة  األمػػكاؿاللتػػزاـ بالمبػػادرات الدكليػػة لمكاجيػػة غسػػؿ 
يػػؤدم الػػى ادراج الدكلػػة غيػػر الممتزمػػة فػػي قائمػػة تسػػمى "قائمػػة الػػدكؿ كالمقاطعػػات  العمػػؿ المػػالي سػػكؼ

يعنػػػي عػػػدـ تعامػػػؿ المؤسسػػػات الماليػػػة  كىػػػذا ،غيػػػر المتعاكنػػػة" المعػػػدة مػػػف قبػػػؿ مجمكعػػػة العمػػػؿ المػػػالي
ممػا قػد يػؤثر سػمبان عمػى القتصػاد  ،كالمؤسسات المالية التي تعمؿ في تمػؾ الدكلػة المصارؼالدكلية مع 

لى ذلؾ سكؼ تكاجو القطػاع التجػارم مشػاكؿ كبيػرة إإضافة  ،جو عاـ كالنظاـ المصرفي بشكؿ خاصبك 
كالمؤسسػػػات الماليػػػة فػػػي تمػػػؾ  المصػػػارؼمػػف ضػػػمنيا عػػػدـ قبػػػكؿ العتمػػػادات المسػػػتندية التػػػي تصػػػدرىا 

عاييرىػا تبػيف درجػة التػزاـ ىػذه الػدكؿ بتكصػياتيا كم كتصػدر مجمكعػة العمػؿ المػالي تقريػران سػنكيان  ،الدكلة
ك غيػر متعاكنػػة مػػع أك جزئيػػان أالتػي صػػنفت فػي ضػػكئيا الػدكؿ كالقػػاليـ كالمنػاطؽ مػػا بػيف متعاكنػػة كميػان 

 (.2006، سفر. )األمكاؿالمجتمع الدكلي في مكافحة غسؿ 
 

فػإف معقػدة فػي حػاؿ كانػت  األمػكاؿالمتعمقػة بمكافحػة عمميػات غسػؿ اإلجػراءات الدكليػة أضؼ لػذلؾ    
ىػي ف ىػذه الجريمػة أل ، األمػكاؿفػي مجػاؿ مكافحػة عمميػات غسػؿ ف الدكلي الفعػاؿ يضعؼ التعاك  ذلؾ

بالسػػػيادة  كالتػػػذرعدكلػػي فعػػػاؿ كمػػػا يػػزاؿ عػػػدـ الجديػػػة كالسػػرعة بتعػػػاكف عػػابرة لمحػػػدكد كينبغػػي مكافحتيػػػا 
 كلقد أكدت التكصػيات الصػادرة عػف ،جريمة كيعكؽ الجيد الدكلي لمكاجيتياالكطنية يعقد مالحقة تمؾ ال

عمػػى أسػػاس اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة  األمػػكاؿيجػػب عمػػى الػػدكؿ تجػػريـ غسػػؿ نػػو أ مكعػػة العمػػؿ المػػاليمج
، محمػػد نصػػر) اتفاقيػػة فينػػا. 1988لمكافحػػة التجػػار غيػػر المشػػركع بالمخػػدرات كالمػػؤثرات العقميػػة لعػػاـ 

2012) 
 

 تشجيع الستثمارات األجنبية: 4.2.8.2
 

مػف جيػة كمػا بػيف سػػيكلة  األمػكاؿعمميػػات غسػؿ  ريف ازدىػاعالقػة عضػكية متبادلػة مػا بػ ؾف ىنػاإ    
تسػعى كثيػر مػف الػدكؿ لجػػذب حيػث  ،التعػامالت الماليػة كالتػدفقات النقديػة عبػر الحػدكد مػف جيػة أخػرل

 األمػػكاؿلغاسػػمي  يػػذه الػػدكؿ ىػػدفان السياسػػات السػػتثمارية المتياكنػػة لممػػا يجعػػؿ  ،السػػتثمارات األجنبيػػة
 أضػؼ لػذلؾليػو. إلتحقيػؽ مػا يسػعكف تمػؾ الػدكؿ لى أسػكاؽ إالستثمارات ينطمقكف مف خالؿ ىذه حيث 

األجنبيػػة مػػف تطػػكير لمنظػػاـ المػػالي كالمصػػرفي كمػػا  اراتمػػا تقػػكـ بػػو الػػدكؿ الراغبػػة فػػي تسػػييؿ السػػتثم
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كلي كالبنػؾ الػدكلي مػف نصػائح لتشػجيع السػتثمارات األجنبيػة كالنفتػاح كتحريػر ديقدمو صندكؽ النقد ال
المشركعة كغيػر  األمكاؿكبذلؾ تتحرؾ  ،الخصخصة كتحرير العممة الكطنية كخفض الجمارؾاألسعار ك 
ف بعػض أل ،األمػكاؿمكافحػة عمميػات غسػؿ  يعيػؽ مػفممػا  ،لى ىذه البمػداف لالسػتثمار فييػاإالمشركعة 

بحاجة اليو كتتعامػؿ بشػكؿ متيػاكف فػي مكافحػة عمميػات غسػؿ  ألنياتتغاضى عف مصدر الماؿ  الدكؿ
 .(2013، خبابو) .اؿاألمك 

 

 األمػػكاؿزاء ذلػػؾ امػػاـ معادلػػة تتماثػػؿ مػػف ناحيػػة فػػي الرغبػػة فػػي جػػذب إكبػػذلؾ تصػػبح معظػػـ الػػدكؿ    
خػػالط ىػػذه تل أكمػػف ناحيػػة أخػػرل فػػي ضػػماف  ،سػػكاقيا مػػف دكف عكائػػؽأكالسػػتثمارات الػػى صػػناديقيا ك 

ؿ السػتثمارات نشػأت الخشػية مػف ذا مػا تػـ التسػاىؿ بكيفيػة دخػك إحتػى  ،غيػر نظيفػة الستثمارات أمكالن 
ذا مػػػا تػػػـ التحػػػكط كالحتػػػراز مػػػف دخػػػكؿ ىػػػذه ا  ك  ،ذات المصػػػادر الجراميػػػة مػػػف خالليػػػا األمػػػكاؿتسػػػرب 
مر الذم يترتب عميو جراء ىذه التدابير كاإلجراءات المتشددة األ حجاـ الستثمارات سمبان أتأثرت  األمكاؿ
بأنظمػػة كقػػكانيف اقتصػػادية منفتحػػة تسػػمح بحركػػة  لػػى دكؿ كمنػػاطؽ تمتػػازإ األمػػكاؿىػػذه  غاسػػميتكجػػو 
 (2013، )ابراىيـ.ك عكائؽألى تمؾ الدكلة دكف قيكد ا  مف ك  األمكاؿانتقاؿ 

 
 :غير النظيفة تتأتى مف أعماؿ غير مشركعة األمكاؿ 5.2.8.2

 

 كبالتالي مػف السػيؿ عمػى غاسػمك ،عاليةتكاليؼ غير المشركعة ليس لو  األمكاؿف الحصكؿ عمى إ    
مكافحػػة إلفسػػاد الجيػػات الداريػػة التػػي تقػػـك عمػػى  األمػػكاؿك تخصػػيص جػػزء مػػف ىػػذه أصػػرؼ  األمػػكاؿ

مػػاـ جيػػكد مكافحػػة غسػػؿ أ تحػػديان الػػذم يشػػكؿ مػػر األ ،كالتحػػرم عػػف مصػػادرىا األمػػكاؿعمميػػات غسػػؿ 
خػرل غيػر مشػركعة فػي سػبيؿ طمػس أ عمػالن أل يتكرعكف عف ارتكػاب  األمكاؿف غاسمي أم أ ،األمكاؿ
 .(2015، السبكي)  األمكاؿدر ىذه مصا

 
 :العكلمة التقنية 6.2.8.2

 

بطاقػػات الػػدفع كالئتمػػاف فػػي اسػػتخداـ  كالمتمثػػؿ ةالتقػػدـ التقنػػي فػػي العمميػػات المصػػرفيك ف التطػػكر إ    
سػحبيا مػف مصػارؼ بمػد آخػر بصػكرة يختفػي مػف في مصػارؼ بمػد مػا كيجػرم  األمكاؿبحيث يتـ ايداع 

مػف شػأنو  ،العمميات المصرفية اللكتركنيػةفي إضافة لستخداـ شبكة النترنت  كرائيا المكدع كالساحب
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ل كبػؿ يسػاعد عمػى  ،األمػكاؿماـ جيكد الجيات المختصة في مكافحة عمميػات غسػؿ أف يشكؿ تحديان أ
سػػػاليب كالتقنيػػػات المسػػػتخدمة فػػػي تنفيػػػذ بسػػػبب التنػػػكع فػػػي اسػػػتخداـ األ األمػػػكاؿطػػػكر عمميػػػات غسػػػؿ ت

التكنكلكجيػػة فػػي كبالتػػالي ىنػػاؾ عالقػػة طرديػػة بػػيف التطػػكر فػػي اسػػتخداـ التقنيػػات  ،صػػرفيةالعمميػػات الم
، لعكاـر كىيبة) .ساليب المتطكرةباستخداـ تمؾ األ األمكاؿالعمميات المصرفية كبيف زيادة عمميات غسؿ 

2015)    
 

   األمكاؿأجيزة الرقابة في مكافحة عمميات غسؿ  الدكار كضعؼتداخؿ  7.2.8.2
 

كعالميػػان  محميػػان  األمػػكاؿة ذات الصػػمة بمكافحػػة عمميػػات غسػػؿ يػػجيػػزة الرقاببػػيف الالتنسػػيؽ ف عػػدـ إ   
دكف كجػكد  جيػزة بمفردىػاىػذه األاألمكر تعقيػدان عنػدما تعمػؿ  دداكتز  ،ؿ فاعمية ىذه األجيزة محدكدةيجع

 محميػان مػى تنفيػذ عمميػاتيـ ع األمػكاؿممػا يسػاعد غاسػمي  ،بينيػا تنسيؽ لمعمميػات كتبػادؿ المعمكمػات فيمػا
 .(2013، الرياحي) .جيزةتمؾ األقبؿ مف  كتتبع أنشطتيـف يتـ مالحقتيـ أدكف كدكليان 
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 دراسات سابقة: 10.2
 

 دراسات عربية: 1.10.2
 

كعالقتػػو  األمػػكاؿغسػػؿ  ، (1)ط ، ة(: دراسػػة قانكنيػػة مقارنػػ2010عمػػر )محمػػد حسػػف  ، بػػركارم
عمػػاف رقػػـ اإليػػداع لػػدل دائػػرة المكتبػػة الكطنيػػة -. )دار قنػػديؿ لمنشػػر كالتكزيػػعبالمصػػارؼ كالبنػػكؾ

4017/9/2009 
كدكر  األمػػكاؿالمقارنػػة بػػيف الجػػراءات القانكنيػػة كالممارسػػات العمميػػة لعمميػػة غسػػؿ  إلػػى البحػػث ىػػدؼ

ة كالػػػدكر تجػػػاه اللتػػػزاـ بمتطمبػػػات السػػػمطات الرقابيػػػة لمكافحػػػة ىػػػذه الظػػػاىر ككاجبػػػات المؤسسػػػات الماليػػػة 
المنػػاط بتمػػؾ المؤسسػػات مػػع بيػػاف المعيقػػات كالتحػػديات التػػي تكاجػػو تمػػؾ المؤسسػػات فػػي التقيػػد كاللتػػزاـ 

كالتي مف أىميا السرية المصرفية التي تكجب عمى تمؾ المؤسسات الحفاظ عمى  ،بمكافحة تمؾ الظاىرة
ي عمميػػػات البحػػػث فػػػ األمػػػكاؿكىػػػك الػػػذم يتعػػػارض مػػػع متطمبػػػات غسػػػؿ  ،بيانػػػات كمعمكمػػػات عمالئيػػػا

 كالتحرم كالتبميغ لمسمطات الرقابية. 
لػػى ضػػركرة تحقيػػؽ المكازنػػة بػػيف السػػرية المصػػرفية كبػػيف اعتبػػارات الحيطػػة كالحػػذر إ الدراسػػة خمصػػت

ىػػـ أف تطػػكر الخػػدمات المصػػرفية ىػػي أك  ،المصػػرفي كمػػا تطمبػػو مػػف الشػػفافية فػػي العمميػػات المصػػرفية
معيػػؽ  قػػانكف السػػرية المصػػرفيةف ل يكػػكف أك  ،لغسػػؿ أمػػكاليـ اؿاألمػػك  احػػدل الطػػرؽ التػػي يتبعيػػا غاسػػمك

لتطبيؽ التكصيات الربعيف الصػادرة عػف مجمكعػة العمػؿ المػالي بشػأف الجػراءات المطمكبػة مػف الػدكؿ 
كتأىيػػؿ الكػػكادر المصػػرفية لمتعامػػؿ مػػع ىػػػذه  ،األمػػكاؿكالمؤسسػػات المصػػرفية لمكافحػػة عمميػػات غسػػؿ 

 .الظاىرة
 

تحميؿ كتقيػيـ دكر البنػكؾ فػي مكافحػة عمميػات غسػؿ  ، (2(: )ط2010د محمد )د.محمك  ، سعيفاف
 1854/7/2007عماف رقـ اإليداع لدل دائرة المكتبة  -. )دار الثقافة لمنشر كالتكزيعاألمكاؿ

 كتعزيػػزفػػي مكافحػػة ىػػذه الظػػاىرة  المصػػرؼبػػو  يقػػكـالتعػػرؼ عمػػى الػػدكر الػػذم  إلػػى الدراسػػة تىػػدف
ذا إكبيػػاف مػػا  ، األمػػكاؿبشػػأف مكافحػػة ظػػاىرة غسػػؿ  لمبنػػكؾ فػػي األردفالرقابيػػة ك  اإلجػػراءات الداخميػػة 

لػى كضػع تصػكرات عمميػة إالدراسػة  تىدفكما  ،ـ لألمكافحة ىذه الظاىرة كانت ىذه اإلجراءات كافية 
عمى تقكيـ الكسائؿ المتبعة  في مجاؿ العمؿ المصرفي لمكاجية ىذه الظاىرة الخطيرة بما ينعكس إيجابان 
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ككضػػػع  األمػػػكاؿك العالجيػػػة لمكاجيػػة ظػػػاىرة غسػػػؿ أف قبػػػؿ البنػػػكؾ األردنيػػػة سػػكاء بالكسػػػائؿ الكقائيػػػة مػػ
 التكصيات المناسبة لتجنب ىذه الظاىرة. 

لمبنكؾ في األردف بشأف مكافحة ظػاىرة كالرقابية  تعزيز اإلجراءات الداخميةالى ضركرة  ت الدراسةمصخ
رفي مػػف حيػػث اختيػػار العمػػالء كمراقبػػة بعػػض العمميػػات ات العمػػؿ المصػػيتطبيػػؽ اساسػػك  األمػػكاؿغسػػؿ 

 األمػػػكاؿكتبنػػػي سياسػػػة مسػػػتمرة لتػػػدريب المػػػكظفيف لمتعػػػرؼ عمػػػى العمميػػػات المشػػػبكىة كعمميػػػات غسػػػؿ 
تحديػػد ك ، ككػػذلؾ تطبيػػؽ مقػػررات لجنػػة بػػازؿ بشػػأف مبػػدأ اعػػرؼ عميمػػؾ  ،سػػاليبيا كمصػػادرىاأكمراحميػػا ك 

كمراقبػػة  ،طػػار عممػػي لمتصػػريح عػػف تمػػؾ المبػػالغإألردف كتحديػػد المبػػالغ النقديػػة المسػػمكح بنقميػػا خػػارج ا
 نشاط القتراض في البنكؾ كخاصة كضع الديكف المتعثرة في األردف.

(: دكر البنػػكؾ كالمؤسسػػات المصػػرفية فػػي مكاجيػػة جريمػػة تيريػػب 2014حمػػد رشػػاد )أد. ، سػػالـ
 ؾ الجريمة.كالقانكف الكاجب التطبيؽ كالمحكمة المختصة بنظر تم األمكاؿكغسؿ 

 24536/2013رقـ اإليداع بدار الكتب المصرية   -)دار أبك المجد لمطباعة باليـر 
 المصػػارؼكدكر  األمػػكاؿالتعػػرؼ عمػػى اإلشػػكاليات القانكنيػػة لجريمػػة غسػػؿ  إلػػى الدراسػػة تىػػدف

كخطػػكرة ذلػػؾ عمػػى التنميػػة القتصػػادية  األمػػكاؿكالمؤسسػػات الماليػػة فػػي مكاجيػػة ظػػاىرة تيريػػب كغسػػؿ 
  دكؿ.لم
تطبيػػػؽ الرقابػػػة ك إلػػػى ضػػػركرة قيػػػاـ المصػػػارؼ بكضػػػع سياسػػػات داخميػػػة تمكنيػػػا مػػػف  الدراسػػػة مصػػػتخ

كاخضػػاع البنػػكؾ غيػػر المقيمػػة كالعاممػػة داخػػؿ الدكلػػة  األمػػكاؿالجػػراءات الكفيمػػة بمكافحػػة ظػػاىرة غسػػؿ 
ـ الحتفػػاظ عػدك ، يػة التزامػػات تحصػؿ عمييػاأاصػة لقػػكانيف الدكلػة دكف المسػاس بكالتػي تعامػؿ معاممػة خ

كمتابعػػػة العمميػػػات المصػػػرفية  ، ك حسػػػابات بأسػػػماء كىميػػػةأم حسػػػابات ألشػػػخاص مجيػػػكلي اليكيػػػة أبػػػ
كقيػػػػاـ المصػػػػارؼ بتكػػػػكيف مركػػػػز معمكمػػػػات متكامػػػػؿ كشػػػػامؿ لكافػػػػة العمػػػػالء الحػػػػالييف المثيػػػػرة لمشػػػػككؾ 

كاجيػػػة غسػػػػؿ كتطبيػػػػؽ إجػػػراءات لم ، كتػػػدريب كتنميػػػة قػػػػدرات المػػػكظفيف بػػػالبنكؾ المختمفػػػة، كالمػػػرتقبيف
ع بعضػيا الػبعض بقاعػدة بيانػات مػ ؾكربػط البنػك ، تجات كالخدمات المصرفية المختمفةعمى المن األمكاؿ

 .كمع البنؾ المركزم
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بػػيف التفاقيػػات  األمػػكاؿجػػرائـ غسػػؿ  ، (1)ط ، ة(: دراسػػة مقارنػػ2012محمػػكد محمػػد ) ، يػػاقكت
 ، كالتشػػريع المريكػػػي ، ع السكيسػػػرمكالتشػػري ، )التشػػػريع الفرنسػػي الدكليػػة كالتشػػريعات الكطنيػػػة

 (201/2012شارع سكيتر السكندرية رقـ اإليداع  30. )دار الفكر الجامعي كالتشريع المصرم(
التعرؼ عمى جيكد التشريعات الكطنية كالتفاقيات الدكلية في مكافحة جريمة غسػؿ  إلى الدراسة تىدف

جانػػػب الجيػػػكد الدكليػػػة لتجػػػريـ عمميػػػات غسػػػؿ  كمػػػدل تظػػػافر الجيػػػكد الكطنيػػػة المختمفػػػة الػػػى ، األمػػػكاؿ
 .األمكاؿ

مػف خػالؿ التفاقيػات  األمػكاؿف تظافر الجيكد الكطنية كالدكلية لتجػريـ ظػاىرة غسػؿ إ خمصت الدراسة:
بمحاربػػػة ىػػػذه  الثنائيػػػة كالتػػػدريب المشػػػترؾ كتبػػػادؿ البيانػػػات كالمعمكمػػػات الرسػػػمية كغيػػػر الرسػػػمية كفيمػػػة

تعػػػػديؿ القػػػػكانيف كالتشػػػػريعات لمػػػػدكؿ التػػػػي ل تنسػػػػجـ تشػػػػريعاتيا مػػػػع رة كضػػػػرك ك ، الظػػػػاىرة كالحػػػػد منيػػػػا
 .ؿاألمكامييا لتجريـ عمميات غسؿ التفاقيات الدكلية المكقعة ع

 
 

التجربة الفمسطينية في مكافحة غسػؿ  ، (1(: )ط2008د.نصر /د.عزمي ) ، الشعيبي ، عبد الكريـ
 اف(أم -. )الئتالؼ مف أجؿ النزاىة كالمساءلةاألمكاؿ
مػف حيػث  األمػكاؿلكصػؼ كالتحميػؿ لمتجربػة الفمسػطينية فػي مكافحػة غسػؿ لػى اجػراء اإ الدراسػة ىػدفت

دكر البنػكؾ كالمؤسسػات الماليػة مػف حيػث  ،اف ىػذه التجربػةيػف يحميطاريف التشػريعي كالمؤسسػي المػذاإل
 في مكافحة تمؾ الظاىرة.األخرل العاممة في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية 

فػػي فمسػػطيف كاكػػب التطػػكرات  لممؤسسػػات المصػػرفيةطػػار القػػانكني كالمؤسسػػي ف اإلأ ت الدراسػػةمصػػخ
اصػػػدار السياسػػػات عمػػػى  األمػػػكاؿحػػػث المجنػػػة الكطنيػػػة لمكافحػػػة غسػػػؿ ك  ،الدكليػػػة كاإلجػػػراءات الحديثػػػة

 مػكاؿاألكتبني سياسة التكازف بيف السرية المصرفية كعمميػات غسػؿ  ،كالمكائح التنفيذية الخاصة بالقانكف
كخمػػؽ كظيفػػة مراقػػب امتثػػاؿ كالتحقػػؽ مػػف  ،األمػػكاؿكالنضػػماـ لالتفاقيػػات الدكليػػة حػػكؿ مكافحػػة غسػػؿ 

ؽ مػػػف ىكيػػػة كعنػػػكاف كالتحقػػػ ، المعػػػامالت المصػػػرفية كالماليػػػة فػػػي البنػػػكؾ كالمؤسسػػػات الماليػػػة المختمفػػػة
ك الػػدخكؿ فػػي أعقػػد أم صػػفقات قيػػاـ المؤسسػػات الماليػػة بكعػػدـ  ،ك مػػف ينػػكب عنػػوأالشػػخص الطبيعػػي 

كتطػػػكير كتطبيػػػؽ سياسػػػات كأنظمػػػة رقابػػػة داخميػػػة أكثػػػر فاعميػػػة فػػػي ، صػػػفقات كمعػػػامالت غيػػػر حقيقيػػػة
 البنكؾ.
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عمػى شػبكة النترنػت.  األمػكاؿجرائـ غسؿ  ، ةدراسة مقارن(: 2008عبد اهلل عبد الكريـ ) ، عبد اهلل
التػرقيـ الػدكلي  11778/2007شارع سكيتر الزاريطػة رقػـ اإليػداع  40.38)دار الجامعة الجديدة 

I.S.B.N 997-328-309-7 
عبػر النترنػت كتحديػد أنػكاع الجػرائـ كطبيعتيػا  األمػكاؿجػرائـ غسػؿ عمػى التعػرؼ  إلػى الدراسػة تىػدف

كسائؿ مكافحة ىذه الجريمة كالتكجييات الحديثة في مجاؿ مكافحة ، ك المخاطر المترتبة عميياك القانكنية 
فػػي  فػػي دكلتػػي الككيػػت كلبنػػافكمػػدل كفايػػة القػػكانيف  ،نترنػػت كالحػػد منيػػاعبػػر ال األمػػكاؿجػػرائـ غسػػؿ 

عبػػر  األمػػكاؿككػػذلؾ تسػػميط الضػػكء عمػػى ابعػػاد ظػػاىرة غسػػؿ  ،مكاجيػػة ىػػذا النػػكع المسػػتجد مػػف الجػػرائـ
كدكر  ،عبػػػر النترنػػػت األمػػػكاؿشػػػبكة النترنػػػت كدراسػػػة التػػػأثيرات السػػػمبية الناتجػػػة عػػػف عمميػػػات غسػػػؿ 

 .األمكاؿفي مكافحة عمميات غسؿ المؤسسات المالية 
يف ذال لى ضركرة التزاـ المؤسسات المالية بالتحقؽ مف األشخاص كىكياتيـ كخصكصان إ ت الدراسةمصخ

كقيػاـ المؤسسػات الماليػة  ،غيػر الطبيعيػة كالتأكػد مػف الكجػكد القػانكني األمػكاؿيتعاممكف معيا بحجـ مف 
امالت المشػػككؾ بصػػػدقيتيا كتمػػػؾ التػػي لػػػيس ليػػػا بػػإبالغ الجيػػػات المختصػػة بمكجػػػب القػػػانكف عػػف المعػػػ

ف عبػػر النترنػػت أل األمػػكاؿابتكػػار طػػرؽ تقنيػػة الكتركنيػػة فػػي مجػػاؿ مكافحػػة غسػػؿ ك  ،مصػػكغ اقتصػػادم
بمسػتكل التقػدـ التكنكلػكجي بحيػث  األمػكاؿىناؾ تقػدـ فػي كسػائؿ ارتكػاب ىػذه الجريمػة مػف قبػؿ غاسػمك 

مزايػػػاه  األمػػػكاؿركنػػػي جديػػػد كمتطػػػكر اغتػػػنـ غاسػػػمك كممػػػا حصػػػمت المؤسسػػػات الماليػػػة عمػػػى نظػػػاـ الكت
عمػػػػى الػػػػزاـ  األمػػػػكاؿف يػػػػنص قػػػػانكف مكافحػػػػة غسػػػػؿ أك ، كاسػػػػتغمكه فػػػػي أنشػػػػطتيـ الجراميػػػػة كمعطياتػػػػو

ك أالمؤسسػػات الماليػػة كالمصػػرفية عمػػى القيػػاـ بكػػؿ الترتيبػػات كالجػػراءات التػػي مػػف شػػأنيا منػػع العمػػالء 
 .مكاؿاألغيرىـ مف القياـ بعمميات ترتبط بغسؿ 

 
 األمػػكاؿطػػار القػػانكني لمكافحػػة جريمػػة غسػػؿ إلا ، (1(: )ط2008عبػػد اهلل عبػػد الكػػريـ ) ، عبػػد اهلل

دكلػػة -. )مركػػز المػػارات لمدراسػػات كالبحػػكث السػػتراتيجية أبػػك ظبػػيكدكليػػان  كتمكيػػؿ اإلرىػػاب محميػػان 
 I.S.B.N 978-9948-00-992-4الترقيـ الدكلي المارات العربية المتحدة 

التعرؼ عمى الدكر الذم تمعبو التشريعات كالتفاقيات الدكلية لمكافحة جريمػة غسػؿ  إلى الدراسة تىدف
كمعرفػػػة كيػػػؼ تكاجػػػو الػػػػدكؿ  ،كلمنػػػع انتشػػػار ىػػػذه الظػػػاىرة التػػػي انتشػػػػرت فػػػي اآلكنػػػة األخيػػػرة األمػػػكاؿ

ىػذا النػكع  ككيؼ تتعاكف المؤسسات المصرفية كالماليػة لكشػؼ ،كالمنظمات الدكلية ليذا النشاط الجرمي
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مع المعاىػدات كالتفاقيػات الدكليػة فػي لتمؾ الدكؿ مة التشريعات المحمية ءكمعرفة مدل مكا ،مف الجرائـ
 ىذا المجاؿ.

 ، األمػكاؿلى ضركرة تطكير قكانيف سرية الحسابات المصػرفية لتنسػجـ كمكافحػة غسػؿ إ ت الدراسةمصخ
اؽ راس المػػاؿ عمػػى أسػػاليب كشػػؼ عمميػػات كتػػدريب العػػامميف فػػي المؤسسػػات الماليػػة كالمصػػرفية كأسػػك 

مػػػف خػػػالؿ تبػػػادؿ المعمكمػػػات  مػػػى آليػػػة تنسػػػيؽ كتعػػػاكف دكلػػػيكالعمػػػؿ ع ،كالبػػػالغ عنيػػػا األمػػػكاؿغسػػػؿ 
 ، األمػػػكاؿف تمعػػب دكر ميمػػان فػػي مكافحػػة غسػػؿ أالماليػػة كالنقديػػة التػػي مػػف شػػأنيا كالخبػػرات القانكنيػػة ك 

اتخػػػػاذ القػػػػرارات كالمتابعػػػػة المرتبطػػػػة بمجػػػػاؿ غسػػػػؿ ىميػػػػة اشػػػػراؾ المؤسسػػػػات الماليػػػػة كالمصػػػػرفية فػػػػي أك 
كأىمية التأكد مف ىكية الشخص العتيادم عندما يتقػدـ لفػتح  ،كفقان لممعايير كالضكابط الدكلية ،األمكاؿ
ف ضػػػابط تنسػػػيؽ فػػػي كػػػؿ كضػػػركرة تعيػػػي ،كؿ مػػػرة مػػػف خػػػالؿ كثائقػػػو القانكنيػػػةأك إيػػػداع أمػػػكاؿ أحسػػػاب 

 . كاصؿ بيف المؤسسة كبيف السمطات الرقابية كسمطات التحقيؽك مصرفية يقـك بالتأمؤسسة مالية 
 

. األمػكاؿمكافحة الرىاب الدكلي دراسة تطبيقية عمػى غسػؿ  ، (1(: )ط2012محمد نصر ) ، محمد
-I.S.B.N 978  1635/5/2012ردف رقػػػـ اليػػػداع األ -ر الرايػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػع عمػػػاف)دا

9957-544-58-4 
مػف حيػث التكقيػع  األمكاؿالجراءات في مجاؿ مكافحة عمميات غسؿ مى التعرؼ ع إلى الدراسة ىدفت

سػف ك  ،كتجارة المخدرات كالجرائـ المنظمػة المختمفػة األمكاؿعمى التفاقيات ذات العالقة بعمميات غسؿ 
كدعػػـ كتطػػػكير التعػػاكف الػػػدكلي فػػػي  ،كتعزيػػػز النظػػاـ المػػػالي ، األمػػكاؿلمكافحػػػة عمميػػات غسػػػؿ قػػكانيف 

 .فحة المختمفة مجالت المكا
تػػػؤدم لمحػػػد مػػػف كصػػػارمة اخضػػاع المؤسسػػػات الماليػػػة لضػػػكابط محػػددة لػػػى ضػػػركرة إ ت الدراسػػػةمصػػػخ

يؽ الدائرة يليتـ تض األمكاؿتطبيؽ الضكابط عمى المؤسسات التي تتعامؿ في ك  ، األمكاؿعمميات غسؿ 
كعػدـ التمسػػؾ  ،األمػػكاؿكمػنعيـ مػف اسػػتغالؿ تمػؾ المؤسسػات فػػي عمميػات غسػؿ  األمػػكاؿعمػى غاسػمي 

كمػا خمصػت الدراسػة  ،األمػكاؿغسػؿ  تسػييؿ عمميػاتالشديد بالسرية المصرفية حتى ل تسػتخدـ ذريعػة ل
 األمػػكاؿك مصػػرؼ يثبػػت تكرطػػو بعمميػػات غسػػؿ أشػػطب أم بنػؾ الػى كجػػكب قيػػاـ المصػػارؼ المركزيػػة ب

 .لى المحكمة المختصةإعمى ادارتو  كتقديـ القائميف
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غسػػؿ األمػػكاؿ،  دراسػػة فػػي ضػػكء الشػػريعة السػػالمية (،  1(: )ط2015،  ىػػاني عيسػػكم )السػػبكي
الردف رقػػػـ اليػػػداع -. )دار الثقافػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػع عمػػػافكبعػػػض التشػػػريعات الدكليػػػة كالقميميػػػة

4301/12/2013  I.S.B.N 978-9957-16-859-9 
المحميػػة ت مكافحػػة عمميػػات غسػػؿ األمػػكاؿ فػػي التشػػريعاالتعػػرؼ عمػػى اجػػراءات  إلػػى الدراسػػة ىػػدفت

التعرؼ عمى آليات مكافحػة تمػؾ الظػاىرة فػي إطػار ك  ،الدكلية كالجراءات المتبعة لمكافحة تمؾ الظاىرةك 
 . الدكليالمحمي ك التعاكف 

عمػػػى ضػػػركرة اتخػػػاذ كافػػػة التػػػدابير الالزمػػة لتشػػػديد الرقابػػػة عمػػػى األمػػػكاؿ التػػػي تػػػدخؿ  ت الدراسػػػةمصػػػخ
ؽ مػػف ىكيػػة العمػػالء الػػدائميف كالعػػابريف، كتفعيػػؿ دكر لممصػػارؼ كمعرفػػة مصػػادر تمػػؾ األمػػكاؿ كالتحقػػ

السمطات المعنية في جمع المعمكمات حكؿ المستجدات التقنيػة فػي مجػاؿ غسػؿ األمػكاؿ كتزكيػد البنػكؾ 
بيا،  كانشاء كحدات لالستخبارات المالية لمراقبة حركة األمكاؿ غير المشركعة بمػا يضػمف منػع  اجػراء 

كضػػع تشػػريعات لتجػػريـ عمميػػات غسػػؿ األمػػكاؿ بمػػا ، ك سسػػات المصػػرفيةعمميػػات مشػػبكىة مػػف قبػػؿ المؤ 
مشػبكىة مػف يػة عمميػات أجػراء إيضمف منع  اجراء عمميات ليا عالقة بتبػيض األمػكاؿ كبالمتنػاع عػف 

 .قبؿ المؤسسات المصرفية
 

(: رسالة ماجستير حكؿ دكر المصارؼ في الرقابة عمى عمميػات غسػؿ 2008،  رنا فاركؽ )العاجز
 2008مكاؿ )دراسة تطبيقية عمى المصارؼ الفمسطينية في قطاع غزة( األ

التعرؼ عمى الجراءات المطبقة في المصػارؼ العاممػة فػي قطػاع غػزة لمرقابػة عمػى  إلى الدراسة ىدفت
كمكافحتيا، كذلؾ مف خالؿ دراسة اجراءات التحقؽ مف العميؿ كالرقابػة الداخميػة  عمميات غسؿ األمكاؿ

افحػػػة عمميػػػات غسػػػؿ األمػػػكاؿ بمػػػا يشػػػمؿ المجػػػاف كالكحػػػدات الداريػػػة كالتقيػػػد بػػػالقكانيف كالتجييػػػزات لمك
دلػػػػػة الرشػػػػػادية كالتشػػػػػريعات الدكليػػػػػة كتعميمػػػػػات سػػػػػمطة النقػػػػػد كتػػػػػدريب كتأىيػػػػػؿ المػػػػػكظفيف ككضػػػػػكح األ

كاسػػػتخدـ الباحػػػث مػػػنيج السػػػمكب الكصػػػفي التحميمػػػي كتػػػـ اسػػػتخداـ السػػػتبانة كػػػأداة لجمػػػع ، كالتكجيييػػػة
دارة العميػا لممصػارؼ العاممػة فػي قطػاع غػزة كتػـ مات كتككف مجتمع الدراسػة مػف العػامميف فػي اإلالمعمك 

سػػمكب الحصػػر الشػػامؿ لػػإلدارة العميػػا فػػي قطػػاع غػػزة ممثمػػة بػػػ )مػػدير عػػاـ/ نائػػب مػػدير عػػاـ،  أاسػػتخداـ 
 .مدير فرع، كمدير دائرة رئيس قسـ كمراقب(

العاممة في قطػاع غػزة بػإجراءات التحقػؽ مػف العمػالء،   التزاـ مف قبؿ المصارؼ كجكدت الدراسة: مصخ
كيكجػػد التػػزاـ لػػدل المصػػارؼ العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة بفاعميػػة اجػػراءات الرقابػػة الداخميػػة المطبقػػة، كىنػػاؾ 



 

42 

التػػزاـ لػػدل المصػػارؼ العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة بػػالتجييزات لمكافحػػة عمميػػات غسػػؿ األمػػكاؿ، كيكجػػد تقيػػد 
كلية كتعميمات سمطة النقد لدل المصارؼ العاممة فػي قطػاع غػزة  كىنػاؾ التػزاـ بالقكانيف كالتشريعات الد

لدل المصارؼ العاممة فػي قطػاع غػزة بتػدريب كتأىيػؿ المػكظفيف، كيكجػد التػزاـ لػدل المصػارؼ العاممػة 
 .كالتكجييية بمكافحة غسؿ األمكاؿدلة الرشادية في قطاع غزة بكضكح األ

 
ثػر اللتػزاـ أرسالة ماجستير حكؿ عمميات مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ )ك (: 2007،  ايياب حمد )الرفاتي

 .2007المصرفي عمى فعالية نشاط المصارؼ العاممة في فمسطيف 
ثػر اللتػزاـ بيػا عمػى أالتعػرؼ عمػى عمميػات )الجػراءات( مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ ك  إلػى الدراسػة ىػدفت

ـ المتغيػرات المػؤثرة فيػو كالمتمثمػة فػي رفػع ىػأفعالية النشاط المصرفي الفمسطيني، كركزت الدراسػة عمػى 
ك المسػػاءلة القانكنيػػة، تػػذمر العمػػالء، اعاقػػة جػػذب رؤكس أالسػػرية المصػػرفية، زيػػادة التكػػاليؼ، النييػػار 

 94سمكب الكصفي التحميمي كتككف مجتمع الدراسة مف عينو بمغػت كاستخدـ الباحث منيج األ، األمكاؿ
المصػػارؼ العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة ممػػف يعممػػكف فػػي قسػػـ مكظػػؼ مػػف مػػكظفي  200مػػف أصػػؿ  ان مكظفػػ

 قساـ ضبط الئتماف.أكخدمة العمالء ك  تالمحاسبة كالتسييال
ف التػػزاـ أاجػػراءات مكافحػػة غسػػؿ األمػػكاؿ تعمػػؿ عمػػى الحػػد مػػف السػػرية المصػػرفية، ك ت الدراسػػة: مصػػخ

 ثػر سػمبان كأر العمػالء راضي الفمسطينية بإجراءات مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ نػتج عنػو تػذمالمصارؼ في األ
ف اجػػػراءات أف اجػػػراءات مكافحػػػة غسػػػؿ األمػػػكاؿ تعيػػػؽ جػػػذب رؤكس األمػػػكاؿ، ك أعمػػػى حجػػػـ الكدائػػػع، ك 

مكافحػة غسػػؿ األمػػكاؿ اسػػتغمت بصػػكرة سػػمبية كذلػػؾ مػف خػػالؿ اسػػتغالليا ككسػػيمة لفػػرض حصػػار مػػالي 
كجػكد قػانكف ، ك سيةىداؼ سياأعمى الشعب الفمسطيني عبر فرض القيكد عمى النشاط المصرفي لخدمة 

فمسػػػطيني مسػػػتقؿ لمكافحػػػة أنشػػػطة غسػػػؿ األمػػػكاؿ كيراعػػػي الحالػػػة الفمسػػػطينية، كتػػػكفير برنػػػامج تثقيفػػػي 
لمجميػكر الفمسػػطيني يتنػػاكؿ أىميػػة مكافحػػة أنشػػطة غسػػؿ األمػػكاؿ، كتػػكفير التػػدريب لمعػػامميف فػػي سػػمطة 

لػى بنػؾ إبدكر ايجابي لمتحكؿ  النقد كالمصارؼ حكؿ اجراءات مكافحة غسؿ األمكاؿ، كقياـ سمطة النقد
 .مركزم
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 دراسات أجنبية 2.10.2
 

 Correspondent Banking A ": بعنكاف Gustitus, Bean, and Roac (2009)دراسة 
Galway for Money Laundering "   

المراسػػمة فػػي عمميػػات غسػػؿ األمػػكاؿ فػػي الكليػػات  المصػػارؼ ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التحقػػؽ مػػف دكر    
ة األمريكية، كتكصمت إلى أف نظـ العمؿ في المصارؼ األجنبية المراسمة تسمح بتمرير عمميات المتحد

ف معظػػـ البنػػكؾ األمريكيػػة ل أغسػػؿ األمػػكاؿ فػػي الكليػػات المتحػػدة ممػػا يشػػكؿ خطػػران عمػػى اقتصػػادىا ك 
المصػارؼ تعتمد أنظمة كافية لمكقاية مف غسؿ األمكاؿ كغربمة المصارؼ األجنبيػة كمراقبتيػا خصكصػان 

ف البنػػكؾ األمريكيػػة بػػدأت تشػػعر بػػالقمؽ مػػف أخطػػار التعامػػؿ مػػع المصػػارؼ ، كأالتػػي تشػػكؿ خطػػران كبيػػران 
المراسػػمة،  كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة منػػع المصػػارؼ األمريكيػػة مػػف فػػتح حسػػابات مراسػػمة لػػدل البنػػكؾ 

ة غسػػػؿ األمػػػكاؿ األجنبيػػػة إل بعػػػد التحقػػػؽ بشػػػكؿ كػػػاؼم مػػػف أنشػػػطتيا، كمػػػا يجػػػب تعػػػديؿ قػػػكانيف مكافحػػػ
لتشمؿ متابعة نشاط البنكؾ المرسمة، كما يجب تدريب الكادر المصرفي لمكاجية مخاطر غسؿ األمكاؿ 

 مف خالؿ البنكؾ المراسمة.
 

 The Consequences of Money: بعنػكاف Mc Dowel and Novis (2010)دراسػة 
Laundering and Financial Crime "   " 

رؼ عمػػى عكاقػػب غسػػؿ األمػػكاؿ كالجػػرائـ الماليػػة، كتكصػػمت إلػػى أف غسػػؿ ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػ   
األمكاؿ يشكه القرارات التي ينبغػي عمػى مؤسسػات األعمػاؿ اتخاذىػا، كأف ىػذه العمميػات تزيػد مػف خطػر 

ف عمميػػات غسػػؿ األمػػكاؿ تفقػػد الحككمػػة سػػيطرتيا عمػػى السياسػػة القتصػػادية أإفػػالس المصػػارؼ،  كمػػا 
إلى تعرض المجتمع لمخاطر اجتماعية كاقتصادية ناتجة عػف ركاج عمميػات غسػؿ  كالمالية،  باإلضافة

ف السمطات الرقابية كالسمطات المختصة أاألمكاؿ مثؿ تجارة السالح كالمخدرات، كأكصت الدراسة عمى 
التػػي تعمػػؿ عمػػى مكافحػػة غسػػؿ األمػػكاؿ تحتػػاج إلػػى مكاكبػػة التطػػكرات لمعمػػؿ بصػػكرة أفضػػؿ ضػػد تمػػؾ 

الدراسة بضركرة تطكير اإلجراءات كالضكابط التػي تسػتخدميا تمػؾ السػمطات لمكافحػة  األنشطة كأكصت
عمميػػػات غسػػػؿ األمػػػكاؿ، كالعمػػػؿ عمػػػى زيػػػادة التعػػػاكف المحمػػػي بػػػيف تمػػػؾ السػػػمطات بمػػػا يضػػػمف تبػػػادؿ 
المعمكمات كزيادة فاعميو الجراءات المتخذه مف قبميا، ككذلؾ  قياـ تعاكف دكلي لضبط غاسمي األمكاؿ 

 د مف ىذه الجريمة المالية.كالح
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 "  International Standards and Cooperation( بعنكاف : " Myers (2011دراسة 

ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى إبػػػػراز أىػػػػـ المعػػػػايير الدكليػػػػة كمجػػػػالت التعػػػػاكف الػػػػدكلي لمكافحػػػػة غسػػػػؿ األمػػػػكاؿ 
اعتبػػاره القػػادر عمػػى لػػى ضػػركرة تحقيػػؽ التعػػاكف الػػدكلي المتكاصػػؿ كالقػػكل فػػي ىػػذا المجػػاؿ بإكتكصػػمت 

ف عمميات غسؿ األمكاؿ تتجو نحك الدكؿ التػي ل تفػرض قػكانيف أضبط عمميات  غسؿ األمكاؿ، حيث 
صػػارمة لمكافحتيػػا، كأف البمػػداف التػػي تعمػػؿ عمػػى مكافحػػة غسػػؿ األمػػكاؿ تحتػػاج إلػػى مكاكبػػة التطػػكرات 

كالضكابط الالزمػة لمكافحػة لمعمؿ بصكرة أفضؿ ضد تمؾ األنشطة كأكصت الدراسة بتطكير اإلجراءات 
 عمميات غسؿ األمكاؿ كالعمؿ عمى زيادة التعاكف الدكلي لمكافحتيا.

 
 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.10.2

 

بعػد اسػتعراض الدراسػات السػابقة كالبحػكث كاكراؽ العمػؿ التػي تػـ الطػالع عمييػا خػالؿ اعػداد الدراسػة،  
ف ظػػػػاىرة غسػػػػؿ األمػػػػكاؿ ىػػػػي مػػػػف الجػػػػرائـ أالسػػػػابقة عمػػػػى فقػػػػد اتفقػػػػت الدراسػػػػة الحاليػػػػة مػػػػع الدراسػػػػات 

كىػػػي مػػػف الجػػػرائـ العػػػابرة الحػػػدكد التػػػي  ،كعالميػػػان  ثػػػار سػػػمبية محميػػػان آالقتصػػػادية كالجتماعيػػػة التػػػي ليػػػا 
يتطمػػػب تظػػػافر المجتمػػػع الػػػدكلي لمحاربػػػة تمػػػؾ الظػػػاىرة مػػػف خػػػالؿ التعػػػاكف كالتفاقيػػػات المشػػػتركة التػػػي 

ثرىػا أف محاربة تمؾ الظاىرة سػينعكس أمبذكلة لمحاربة تاؾ الظاىرة، حيث تساعد عمى تكحيد الجيكد ال
كمػف ثػـ القتصػاد القػكمي، كمػا تتفػؽ الدراسػة فػي  المؤسسات المصػرفية ةفي الحفاظ عمى سالمة كمتان

عرضيا لمجيكد الدكلية كالقميمية المبذكلة في مجػاؿ مكافحػة تمػؾ الظػاىرة، كاتفقػت الدراسػة الحاليػة مػع 
خرل المنيج الستقرائي التأصيمي ألدراسات في استخداـ المنيج التحميمي بينما اعتمدت دراسات بعض ا

 الكصفي المقارف لمجانب النظرم كالدراسة التحميمية لمجانب التطبيقي.
كمػػف ناحيػػة أخػػرل فقػػد اختمفػػت الدراسػػة الحاليػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة بػػاختالؼ الزكايػػا كالىػػداؼ التػػي 

راسة الحالية، حيث تناكلت الدراسات السابقة غسؿ األمكاؿ مف عدة جكانب: أسبابو كدكافعو، تناكلتيا الد
جرائـ غسؿ ،  ك كطبيعتيا القانكنية عكاقب غسؿ األمكاؿ كالجرائـ الماليةالقتصادية كالجتماعية،  هثار آك 

لت التعػاكف الػدكلي المعػايير الدكليػة كمجػاكمسؤكلية المراجع فػي الكشػؼ عنػو، ك األمكاؿ عبر النترنت 
شكالية تنسيؽ الجيكد الدكلية لمكاجيتو، ك لمكافحة غسؿ األمكاؿ  المراسمة في عمميػات  المصارؼ دكركا 

دكر المؤسسات المالية في مكافحة ك كطرؽ غسؿ األمكاؿ كالشكالية القانكنية لمجريمة،  غسؿ األمكاؿ، 
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رفي كالتركيػز عمػى التػدقيؽ الػداخمي فقػط جريمة غسؿ األمكاؿ كأساليب غسؿ األمكاؿ فػي المجػاؿ المصػ
 خذ بدكر مراقب المتثاؿ كضابط غسؿ األمكاؿ.دكف األ

فػي مجػاؿ الػدكر كاقػع الداء لممؤسسػات المصػرفية الفمسػطينية بينما الدراسة الحالية ركزت عمى التعرؼ    
مػػػكاؿ كالتػػػدقيؽ ي مكافحػػػة ظػػػاىرة غسػػػؿ األمػػػكاؿ كالمتمثػػػؿ بكظيفػػػة المتثػػػاؿ كضػػػابط غسػػػؿ األفػػػالرقػػػابي 

الػػداخمي، ككػػذلؾ دكر السػػمطات المشػػرفة كالمتمثػػؿ بػػدكر سػػمطة النقػػد الفمسػػطينية كالمجنػػة الكطنيػػة لمكافحػػة 
المؤسسػات المصػرفية غسؿ األمكاؿ ككحدة المتابعة الماليػة  مػف خػالؿ دراسػة الجػراءات المطبقػة مػف قبػؿ 

القػرار لمصارؼ لمكاجية ىذه الظاىرة بالسػتناد الػى ، إضافة التي التدابير الكقائية التي تتخذىا االفمسطينية
 .بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب  2015لسنة  20بقانكف رقـ 
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المؤسسػػػػات داخػػػػؿ الطػػػػار التشػػػػريعي كمأسسػػػػة السػػػػمطات المشػػػػرفة كالرقابػػػػة  11.2
 في فمسطيف األمكاؿعمى عمميات غسؿ  المصرفية

 

 مقدمة: 1.11.2
 

كالمتمثػػؿ فػػي  األمػػكاؿمػػف دكؿ العػػالـ الكضػػع المخيػػؼ المترتػب عمػػى عمميػػات غسػػؿ لحظػت العديػػد    
األمػر الػذم دفػع  ،كتػدفقيا عبػر الحػدكد ،ضخامة العائدات المسػتخدمة أك المتحصػمة مػف تمػؾ العمميػات

 تمؾ الدكؿ إلى اتخاذ تدابير متعددة لمتصدم لتمؾ الظاىرة.
 

أخػذت بالتشػعب  األمػكاؿإل أف ظػاىرة غسػؿ  ،كماليػة كأمنيػة كتنكعت التدابير ما بيف قانكنية كادارية   
سيما مع استفادة المجرميف مف التقدـ اللكتركني كالتكنكلكجي كجني أرباح قياسية جراء تمػؾ  كالتنكع كل
كما أف بعض الحككمات األجنبية كانت ضالعة بالفساد السياسي كالمالي بحيث امتدت ىذه  ، العمميات

مما أدل إلى ظيكر حاجة ممحة إليجاد آليات كقكاعد لمتعاكف الدكلي سكاء ، رج بمدانياالعمميات إلى خا
 عمى النطاؽ القميمي أـ الدكلي.

 

لقد قامت المنظمات الكطنية كالقميمية كالدكلية بالعديد مف المحػاكلت التػي تيػدؼ إلػى مجابيػة ىػذه    
كقامت بإبراـ العديد مف التفاقيات المعنية  ،الظاىرة كباألخص عندما أصبحت ذات طابع عابر لمحدكد

كلـ يقتصر دكرىا فحسب عمى تجريـ كعقػاب مرتكبػي تمػؾ الجريمػة بػؿ  ، األمكاؿبمكافحة ظاىرة غسؿ 
المؤسسػات ذات الطػابع المػالي  التػي تػتـ عبػر األمػكاؿكاف ليا دكر كقائي في الحػد مػف عمميػات غسػؿ 

تمػؾ التفاقيػات  لػـ تكػف فحسػب عمػى المسػتكل الػدكلي بػؿ  أفالػى كمما تجدر الشارة إليػو  ،كالمصرفي
 امتد أثرىا اليجابي بشكؿ مباشر إلى العديد مف التشريعات الكطنية الداخمية لمدكؿ.

 

كالتطػػكر التػػاريخي  ،األمػػكاؿتتعػػدد كتتنػػكع التفاقيػػات الدكليػػة ذات الدكليػػة ذات الصػػمة بجريمػػة غسػػؿ    
لمتطػكر التػاريخي لمكافحػة الجريمػة التػي  تمامػان  مشػابيان  ليػة يأخػذ طابعػان لتمؾ المعاىػدات كالتفاقيػات الدك 

مػـ المتحػدة فػي محاربػة د كانػت البدايػة تتمثػؿ فػي جيػكد األالقػذرة( فقػ األمػكاؿتتكلد عنيػا المتحصػالت )
: مػػف التفاقيػػات فػػي ىػػذا الصػػدد مثػػؿ كمكافحػػة التجػػار بالمخػػدرات كالمػػؤثرات العقميػػة فظيػػرت العديػػد

فبرايػػػر  19كالتفاقيػػػة الدكليػػػة المبرمػػػة فػػػي  ،ـ1912ينػػػاير  23اقيػػػة الدكليػػػة لألفيػػػكف المكقعػػػة فػػػي )التف
ـ بشأف الحد مػف تصػنيع كتنظػيـ تكزيػع المػكاد 1931يكليك  13كاتفاقية  ، ـ الخاصة بالمخدرات1925
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ح ضػد المػكاد ثػـ تحكلػت مرحمػة الكفػا ،المخدرة كالتي تيدؼ إلى مراقبة انتاج كتصنيع كتجػارة المخػدرات
 ،ـ1973ـ المعدلة ببركتكككؿ عػاـ 1961المخدرة عبر اتساع نطاقيا مف خالؿ التفاقية المكحدة عاـ 

كأخيػران أفضػت ىػذه المحػاكلت السػابقة إلػى الكصػكؿ إلػى  ،ـ1971ككذلؾ اتفاقية المؤثرات العقميػة عػاـ 
رات العقميػػة فػػي عػػاـ خػػدرات كالمػػؤثابػػراـ اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة التجػػار غيػػر المشػػركع فػػي الم

 .ـ بفيينا1988
 

نظػار صػكب حمايػة النظػاـ المصػرفي مػف فقػد اتجيػت األ األمػكاؿكبعد التركيػز عمػى عمميػات غسػؿ    
كقامػػػػت المجنػػػػة المعنيػػػػة باألنظمػػػػة المصػػػػرفية  ،اسػػػػتغاللو كقنػػػػكات لألمػػػػكاؿ القػػػػذرة كالعمميػػػػات المشػػػػبكىة

رفػػت باسػػـ "بيػػاف بػػازؿ" بشػػأف منػػع السػػتخداـ الجرامػػي لمنظػػاـ بإصػػدار كثيقػػة ع الشػػرافيةكالممارسػػات 
مػػف ىػػي ك  ،ـ1988ديسػػمبر  12كالمكقعػػة فػػي )بػػازؿ سكيسػػرا( فػػي  األمػػكاؿالمصػػرفي ألغػػراض غسػػؿ 

عبػػر  األمػػكاؿضػػمف أىػػـ كأشػػير الكثػػائؽ الدكليػػة التػػي كػػاف ليػػا دكر رئيسػػي فػػي مكاجيػػة ظػػاىرة غسػػؿ 
  لصادرة عف مجمكعة العمؿ الدكلية )الفاتؼ(.اربعيف كالتكصيات األالنظاـ المصرفي 

 
 األمكاؿالتشريعات المعنية بمكافحة ظاىرة غسؿ  2.11.2

 

 حيػث قامػت سػمطة النقػد الفمسػطينية 2001فػي فمسػطيف عػاـ  األمكاؿبدأت فكرة  تجريـ عمميات غسؿ 
كالػػذم عمػػؿ  ، الظػػاىرةزؿ كمرجعيػػة لمكافحػػة ىػػذه إلػػى اتفاقيػػة بػػا اسػػتنادان بإنشػػاء مكتػػب المتابعػػة الماليػػة 

دكلر كبالتنسػيؽ  10000أك تزيػد قيمتيػا عػف  تعػادؿبدكره عمى مراقبة الحكالت الكاردة كالصػادرة التػي 
بخصػكص  67/2005أصدرت سمطة النقد تعميـ رقـ  2005كفي عاـ  ،مع األجيزة األمنية المختصة

كاليػدؼ مػف  ، ة الفمسػطينيةطسػمالعاممػة فػي منػاطؽ ال المصػارؼانشاء كظيفة مراقب امتثاؿ فػي جميػع 
مف تطبيؽ القكانيف كاألنظمة كالتعميمات كقكاعد السمكؾ الخاصة بمكافحة غسػؿ  ىذه الكظيفة ىك التأكد

كالتعميمػػات الصػػادرة عػػف سػػمطة النقػػد كالجيػػات الرقابيػػة ذات  لألنظمػػةكمػػدل امتثػػاؿ المصػػارؼ  األمػػكاؿ
التػػػي سػػػادت فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة كالتػػػي حالػػػت دكف  ،يػػػةإل أنػػػو كبسػػػبب الظػػػركؼ السياسػػػية كاألمن ،العالقػػػة

حيػػث  ،2007اسػػتمر ىػػذا الكضػػع لغايػػة عػػاـ ك  ،األمػػكاؿإصػػدار تشػػريع خػػاص لتجػػريـ عمميػػات غسػػؿ 
( مػػػػف القػػػػانكف األساسػػػػي 43) المػػػػادةلمصػػػػالحيات القانكنيػػػػة الممنكحػػػػة لػػػػو فػػػػي  الػػػػرئيس ككفقػػػػان  صػػػػدرأ

أف إصػػػدار ىػػػذا  عممػػػان  ،األمػػػكاؿكافحػػػة غسػػػؿ بشػػػأف م 2007( لسػػػنة 9الفمسػػػطيني القػػػرار بقػػػانكف رقػػػـ )
 .األمكاؿالتشريع جاء قبؿ انضماـ فمسطيف ألم اتفاقية دكلية أك إقميمية تتعمؽ بمكافحة جرائـ غسؿ 
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 20الػرئيس الفمسػطيني القػرار بقػانكف رقػـ  صػدرأحيػث  ، 2015استمر العمؿ بيذا القانكف لنياية عػاـ 
 ، 2016لسنة  13تمكيؿ اإلرىاب المعدؿ بالقرار بقانكف رقـ ك  األمكاؿبشأف مكافحة غسؿ  2015لسنة 

حيػث كػاف إصػداره  ،كجاء إصدار التشريع الفمسطيني الجديد بما ينسجـ كالسياسػة التشػريعية الفمسػطينية
ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى ضػػػركرة مكاكبػػػة التشػػػريع  ،ككفػػػؽ المصػػػالح كالمتطمبػػػات الفمسػػػطينية فمسػػػطينيان  مطمبػػػان 

 الدكلية في تجريـ كمكافحة ىذا النكع مف الجرائـ المستحدثة. الفمسطيني لمتطكرات
 

نالحػػظ أف ىنػاؾ تطػػكر فػػي  ، 2007كتعديالتػو مػػع سػػابقو لعػاـ  2015كبمقارنػة القػػانكف الصػادر عػػاـ 
كنسػتطيع أف نمحػظ بعػض التعػديالت  ،األمػكاؿالسياسة التشػريعية الفمسػطينية فػي تجػريـ عمميػات غسػؿ 

كالتػي تتمثػؿ فػي تمػؾ اللتزامػات التػي فرضػيا  ،األمػكاؿالكقايػة مػف جػرائـ غسػؿ التي ليا عالقة بتػدابير 
 ية كاألعماؿ كالميف غير المالية.القانكف عمى المؤسسات المال

 

بػأف ( 32ك 31فػي المػكاد ) األمػكاؿبشػأف مكافحػة غسػؿ  2007حػدد القػرار بقػانكف لسػنة ف أسبؽ ك  لقد
دكف أف  األمػكاؿحرم كالتحقيػؽ كالمالحقػة فػي جػرائـ غسػؿ جية مختصػة بػالتىي كحدة المتابعة المالية 

كقد اسػتكمؿ المشػرع ىػذا الػنقص  ،يخكليا صفة الضبطية القضائية في سبيؿ تنفيذ مياميا كصالحياتيا
كمػنح صػفة  2015( لسػنة 20كتمكيػؿ اإلرىػاب رقػـ ) األمػكاؿفي القانكف المعدؿ لقانكف مكافحة غسػؿ 

كقػػد أحسػػف المشػػرع الفمسػػطيني باسػػتكماؿ الػػنقص كمػػنح  ،كمكظفييػػا القضػػائية لمػػدير الكحػػدة الضػػبطية
صػػػفة الضػػػبطية العدليػػػة أك القضػػػائية لمػػػكظفي الكحػػػدة لمػػػا يشػػػكمو ذلػػػؾ مػػػف مػػػنحيـ صػػػالحيات أكسػػػع 

كتمكيؿ اإلرىاب ككشؼ مرتكبييا كتقديميـ إلى النيابة العامة  األمكاؿبالضبط كالتحرم عف جرائـ غسؿ 
بحقيـ. كتدخؿ صفة الضبطية القضائية الممنكحة ليػـ بمكجػب القػرار بقػانكف لتخاذ المقتضى القانكني 

ضػػمف مفيػػـك الضػػبطية القضػػائية الخاصػػة كالتػػي يمنحيػػا القػػانكف لفئػػة محػػددة مػػف  2015( لسػػنة 20)
المػكظفيف لتخػتص بالضػػبط القضػائي لنػكع معػػيف مػف الجػػرائـ دكف غيرىػا عمػى خػػالؼ مػأمكرم الضػػبط 

 صالحيات الضبط القضائي لكافة أنكاع الجرائـ . القضائي العاـ المخكليف
 

مقتضػػيات رقابػػة جيػػات الرقابػػة  ،كتمكيػػؿ اإلرىػػاب األمػػكاؿالقػػرار بقػػانكف بشػػأف مكافحػػة غسػػؿ  بػػيفكمػػا 
تضػمنت كافػة مقتضػيات ممارسػة جيػات  ، ( منػو13فالمػادة ) ، كاإلشراؼ عمػى األشػخاص الخاضػعيف

حيػػث ألزمػػت ىػػذه المػػادة تمػػؾ الجيػػات بمراقبػػة  ،لخاضػػعيفالرقابػػة كاإلشػػراؼ لرقابتيػػا عمػػى األشػػخاص ا
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 ، األمػػكاؿامتثػػاؿ األشػػخاص الخاضػػعيف لاللتزامػػات المتعمقػػة بتػػدابير الكقايػػة كالمنػػع مػػف عمميػػات غسػػؿ 
صػػدار التعميمػػات الالزمػػة ليػػا عمػػى نحػػك  بمػػا يشػػمؿ التزاميػػا بتنظػػيـ ىػػذه األشػػخاص كاإلشػػراؼ عمييػػا كا 

 بير الكقاية كالمنع. يضمف امتثاليا للتزامات تدا
 

بكضػػػع اإلجػػػراءات الضػػػركرية   ألزمػػػت المػػػادة المػػػذككرة جيػػػات الرقابػػػة كاإلشػػػراؼ ،باإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ
الالزمػة لمػتالؾ أك إدارة أك المشػاركة بصػكرة مباشػػرة أك غيػر مباشػرة فػي إدارة أك تنظػيـ أك تشػػغيؿ أم 

الخػارج كشػركاتيا التابعػة ليػا تنفػذ شخص خاضع. كبالتأكد مف أف األشخاص الخاضػعيف كفركعيػا فػي 
كمػػا ألزمػػت ىػػذه  ،اإلجػػراءات المنصػػكص عمييػػا فػػي القػػانكف إلػػى الحػػد الػػذم تجيػػزه تشػػريعات تمػػؾ الػػدكؿ

 ، األمػكاؿالمادة جيات الرقابة كاإلشراؼ بتبنػي الػنيج القػائـ عمػى المخػاطر كتحديػد كفيػـ مخػاطر غسػؿ 
زاـ األشػػػخاص الخاضػػػػعيف بػػػالنيج القػػػػائـ عمػػػػى ككضػػػع السياسػػػػات كاإلجػػػراءات كالتحقػػػػؽ مػػػف مػػػػدل التػػػػ

الجيػػػػات المختصػػػػة بالرقابػػػػة كاإلشػػػػراؼ صػػػػالحية تكقيػػػػع  ،( منػػػػو44المخػػػػاطر. بينمػػػػا منحػػػػت المػػػػادة )
 العقكبات عمى كؿ مف يخالؼ أحكامو أك أم أنظمة أك تعميمات صادرة بمقتضاه.

 

بشػػأف مكافحػػة  2015( لسػػنة 20رقػػـ ) مػػف القػػرار بقػػانكف ، (44ك 43ك 32ك  31/2ك  29ك  23ك 13ك 6)المػػكاد )
منشكرات المعيػد  ، محاضرات في قانكف العقكبات التكميمي كالخاص ، )جميؿ سجدية ، كتمكيؿ اإلرىاب( األمكاؿغسؿ 

 .(2013 ، القضائي الفمسطيني
 

 األمكاؿالقكانيف كثيقة الصمة بمكافحة غسؿ  3.11.2 
 

ىنػػاؾ قػػكانيف أخػػرل ل تقػػؿ أىميػػة فػػي  ،ؿ اإلرىػػابكتمكيػػ األمػػكاؿباإلضػػافة إلػػى قػػانكف مكافحػػة غسػػؿ 
كىػػذه القػػػكانيف يجػػػب أف تكػػكف مكممػػػة لبعضػػػيا  ،كتمكيػػؿ اإلرىػػػاب األمػػػكاؿمجػػاؿ مكافحػػػة جػػرائـ غسػػػؿ 

كبالشػػكؿ الػػذم ل يثيػػر أم  ،دكف تعػػارض أك غمػػكض ،الػػبعض سػػكاء فػػي مجػػاؿ التجػػريـ أك المكافحػػة
 إشكالية قانكنية في التطبيؽ.

 

 ، قػػانكف مكافحػػة الفسػػاد ، كانيف الفمسػػطينية أك المطبقػػة فػػي فمسػػطيف )قػػانكف العقكبػػاتكمػػف أىػػـ ىػػذه القػػ
 ، قػػانكف ىيئػػة سػػكؽ رأس المػػاؿ ،قػػانكف الجمػػارؾ ،قػػانكف المخػػدرات ،قػػانكف سػػمطة النقػػد ، قػػانكف البنػػكؾ

فيما كخاصة  ،األمكاؿكرغـ أىمية ىذه القكانيف في مكافحة جرائـ غسؿ  ،كغيرىا( ،قانكف ضريبة الدخؿ
إل أف بعػػض ىػػذه القػػكانيف  ،األمػػكاؿمحػػؿ جريمػػة غسػػؿ  األمػػكاؿيتعمػػؽ بػػالجـر األصػػمي المتأتيػػة عنػػو 
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قديمػػػة كل تتناسػػػب مػػػع السياسػػػة التشػػػريعية الفمسػػػطينية أك الكاقػػػع الفمسػػػطيني كخاصػػػة قػػػانكف العقكبػػػات 
مثػػػؿ الجػػػرائـ  عػػػف مكاكبػػػة الجػػػرائـ المسػػػتحدثة كالػػػذم أصػػػبح عػػػاجزان ، 1960( لسػػػنة 16األردنػػػي رقػػػـ )

كغيرىا مف الجرائـ التػي تعتبػر مػف الجػرائـ األصػمية لجريمػة غسػؿ  ،كجرائـ التجار بالبشر، اإللكتركنية
 .األمكاؿ

 .(2013 ، منشكرات المعيد القضائي الفمسطيني ، محاضرات في قانكف العقكبات التكميمي كالخاص ،)جميؿ سجدية 
 

فػػػي  األمػػػكاؿغسػػػؿ ظػػػاىرة شػػػرفة لمكافحػػػة السػػػمطات المدكر ك  اإلطػػػار المؤسسػػػي 4.11.2
 فمسطيف

 

فػػال بػػد مػػف تظػػافر  األمػػكاؿغسػػؿ عمميػػات لخطػػكرة الخسػػائر كأىميػػة النتػػائج التػػي تترتػػب عمػػى  نظػػران    
كممػػا ل شػػؾ فيػػو بػػأف العػػبء  ،جميػػع الجيػػكد المحميػػة لمكافحػػة ىػػذه الجريمػػة كالحػػد منيػػا بقػػدر اإلمكػػاف

المشػػػرفة السػػػمطة يمػػػا يتعمػػػؽ بػػػاإلجراءات الرقابيػػػة يقػػػع عمػػػى األكبػػر فػػػي مكافحػػػة ىػػػذه الجريمػػػة خاصػػػة ف
 كالمؤسسات المختصة بإنفاذ القانكف.

كتمكيػػؿ اإلرىػػاب ىػػي تمػػؾ السػػمطة التػػي تعيػػد  األمػػكاؿلقػػانكف مكافحػػة غسػػؿ  السػػمطة المشػػرفة كفقػػان ك    
ى األكلػػيػػة )المػػادة إلييػػا القػػكانيف بالرقابػػة كاإلشػػراؼ عمػػى المؤسسػػات الماليػػة كاألعمػػاؿ كالميػػف غيػػر المال

( كمػػف أىػػـ السػػمطات كتمكيػػؿ اإلرىػػاب األمػػكاؿمكافحػػة غسػػؿ  2015لسػػنة  20مػػف القػػرار بقػػانكف رقػػـ 
سػػمطة النقػػد الفمسػػطينية كىيئػػة  ،فػػي فمسػػطيف األمػػكاؿالمشػػرفة فػػي الرقابػػة كالتػػدقيؽ عمػػى مكافحػػة غسػػؿ 
 كالتػي سػنتناكليا تباعػان ة الماليػة ككحػدة المتابعػ األمػكاؿسكؽ رأس الماؿ كالمجنػة الكطنيػة لمكافحػة غسػؿ 

 بما يمي:
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 :سمطة النقد الفمسطينية أكلن:
 

كإطػػار تشػػريعي محػػدد ألىػػداؼ  ،1997( لسػػنة 2تأسسػػت سػػمطة النقػػد الفمسػػطينية بمكجػػب قػػانكف رقػػـ )
لمسػػػاعدتيا عمػػػى ضػػػماف سػػػالمة العمػػػؿ المصػػػرفي فػػػي فمسػػػطيف  ،كصػػػالحيات سػػػمطة النقػػػد الفمسػػػطينية

كقػػد جػاء إنشػػاء سػػمطة النقػػد الفمسػػطيني  ،نقػػدم كالنمػك القتصػػادم الفمسػػطينيقرار الكالحفػاظ عمػػى السػػت
كبديؿ عف البنؾ المركزم الفمسػطيني مػع مالحظػة أف اليػدؼ السػتراتيجي لسػمطة النقػد الفمسػطينية ىػك 

  قي البنكؾ المركزية لمدكؿ األخرل.التحكؿ إلى بنؾ مركزم فمسطيني كطني يمارس ميامو كبا
بمػػا  تتػػكلى اإلشػػراؼ عمػػى ثالثػػة قطاعػػات ماليػػة ميمػػةختصػػاص القػػانكني لسػػمطة النقػػد فإنيػػا ضػػمف الك 

لقػػي عمػػى عػػاتؽ سػػمطة النقػػد الفمسػػطينية اإلشػػراؼ أحيػػث  ،يكفػػؿ حسػػف سػػير العمػػؿ فػػي ىػػذه المؤسسػػات
 :كالرقابة عمى

 .المؤسسات المصرفية الفمسطينية . أ
 مينة الصرافة. . ب
 المتخصصة. مؤسسات اإلقراض . ت

 

ضػػػمف نطػػػاؽ  الماليػػػةسػػػمطة النقػػػد جيكدىػػػا خػػػالؿ الفتػػػرة السػػػابقة لتحػػػافظ عمػػػى المؤسسػػػات كقػػػد كرسػػػت 
 ضػمف نطػاؽقػع ت التػي الماليػة اتالقطاعػتمػؾ سمطة النقد بأف تكػكف  سعتحيث ، إشرافيا كاختصاصيا

بمػػػا يػػؤدم الػػػى تحقيػػؽ السػػػتقرار المػػالي كالنقػػػدم ، عمػػػى النيػػكض بالقتصػػػاد الفمسػػطيني ةاشػػرافيا قػػادر 
 ا نمك اقتصادم في مختمؼ القطاعات.كض بالستثمار كتكفير البيئة القتصادية التي ينتج عنيكالني

لعمػؿ ا فػي كافػة مجػالتالرقابيػة تعميمػات يا عمى إصدار العديد مػف الئكقد عممت سمطة النقد منذ انشا
تبػاع كما عممت في كقت مبكر ضمف مسػار مػكازم عمػى إ ،ممؤسسات المصرفية الفمسطينيةل المصرفي

تبميػغ عػف أيػة عمميػات مشػبكىة حيػث كال األمػكاؿمجمكعة مف اإلجراءات بيدؼ مكافحة عمميػات غسػؿ 
ازؿ كمرجعيػػة لمكافحػػة إلػػى اتفاقيػػة بػػ اسػػتنادان بإنشػػاء مكتػػب المتابعػػة الماليػػة قامػػت  2001عػػاـ نيػػا فػػي أ

 ىذه الظاىرة.
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 بما يمي: تتمخص مؿ سمطة النقدلع مطة النقد الفمسطينية ثالثة غايات أساسيةس  قانكفحدد كقد 
 .نظاـ مالي فمسطيني مستقر كأمفمف خالؿ كجكد الحفاظ عمى استقرار األسعار في فمسطيف  - أ

المػػػػالي عػػػػف الدكلػػػػة خػػػػارج كداخػػػػؿ  كالككيػػػػؿالمستشػػػػار المػػػػالي كالقتصػػػػادم  سػػػػمطة النقػػػػدتعتبػػػػر   - ب
 .فمسطيف

 المختمفػػػة مؤسسػػػات اإلقػػػراضكػػػالبنكؾ كالصػػػيارفة ك  المصػػػرفيةالمؤسسػػػات شػػػراؼ عمػػػى الرقابػػػة كاإل - ت
شػػػراؼ سػػػمطة النقػػػد الفمسػػػطينيةكالتػػػي تخضػػػع  كذلػػػؾ بمكجػػػب المػػػادة الثالثػػػة مػػػف قػػػانكف  ،لرقابػػػة كا 

 .( مف قانكف سمطة النقد الفمسطينية12المصارؼ كالمادة )
 

( مػف القػرار 11/9كما تقكـ سمطة النقد فيما يخص الجيات الخاضعة إلشرافيا كفقػا ألحكػاـ المػادة )   
اتخاذىػا لتنفيػذ  بتحديد اإلجراءات الكاجب عمى الجيات الخاضػعة إلشػرافيا  األمكاؿنكف بشأف غسؿ بقا

 نو:أ( مف القرار بقانكف عمى 11مادة )كتمكيؿ اإلرىاب حيث نصت ال األمكاؿبرامج منع غسؿ 
أك  األمػػكاؿعمػػى المؤسسػػات الماليػػة كاألعمػػاؿ كالميػػف غيػػر الماليػػة إعػػداد كتنفيػػذ بػػرامج لمنػػع غسػػؿ  .1

 كتتضمف ىذه البرامج ما يمي: ، تمكيؿ اإلرىاب أك أم مف الجرائـ األصمية
 ،بما فييا اإلجراءات اإلدارية المالئمػة لالمتثػاؿ ليػا ، السياسات كاإلجراءات كالضكابط الداخمية . أ

جراءات اإلشراؼ المناسبة لضماف تنفيذ أعمى المعايير عند تكظيؼ المكظفيف  . كا 
لمسػػػػاعدتيـ عمػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى العمميػػػػات  كذلػػػػؾ، سػػػػؤكليف كالمػػػػكظفيفالتػػػػدريب المتكاصػػػػؿ لمم . ب

كتثقػػػيفيـ حػػػكؿ اإلجػػػراءات التػػػي  ،أك تمكيػػػؿ اإلرىػػػاب األمػػػكاؿكاألفعػػػاؿ التػػػي قػػػد تػػػرتبط بغسػػػؿ 
 .يتكجب عمييـ إتباعيا في مثؿ ىذه الحالت

خػذة إلنفػاذ الترتيبات الداخميػة لمراجعػة الحسػابات مػف أجػؿ التحقػؽ مػف اللتػزاـ بػاإلجراءات المت . ت
 ىذا القرار بقانكف كالمتثاؿ ليا كنجاعتيا.

عمى المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية أف تعيف مكظفان عمى المستكل اإلدارم لمراقبػة  .2
كيتكلى المسؤكلية عف تنفيذ أحكاـ ىػذا القػرار بقػانكف داخػؿ المؤسسػة  ، المتثاؿ لإلجراءات المذككرة

بكػؿ مػا يتعمػؽ بتنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار بقػانكف كأيػة أنظمػة أك تعميمػات صػادرة  كالتكاصؿ مع الكحػدة
بالغيا عف العمميات التي يشتبو أك كاف لديو عمـ بكاقعػة أك نشػاط قػد يشػكؿ مؤشػران عمػى  ،بمكجبو كا 

لالتصػاؿ مػع   كيسػّمى مسػؤكلن  ،أك تمكيؿ اإلرىاب أك أم مػف الجػرائـ األصػمية األمكاؿجريمة غسؿ 
 ة.الكحد
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لمسػػمطة المشػػرفة أف تقػػرر بمكجػػب تعميمػػات المجنػػة نػػكع كمػػدل اإلجػػراءات الكاجػػب اتخاذىػػا مػػف قبػػؿ  .3
 المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية لتطبيؽ أحكاـ ىذه المادة.

 (4العدد ممتاز ) ، جريدة الكقائع 2010( لسنة 9)قرار بقانكف المصارؼ )
 . 2131/1/1998الكقائع العدد  1997( لسنة2كقانكف سمطة النقد الفمسطينية ) 

  كقانكف تنظيـ مينة الصرافة كقانكف مؤسسات اإلقراض.
 كتمكيؿ اإلرىاب( األمكاؿبشأف مكافحة غسؿ  2015( لسنة 20القرار بقانكف رقـ )

 (2012 –)الخطة اإلستراتيجية لسمطة النقد 
 

 :ما المؤسسات التي تخضع لرقابة كاشراؼ سمطة النقد فييأ
 

 المؤسسات المصرفية الفمسطينية -1
ثػػرت عمػػى السياسػػة النقديػػة أنظمػػة القانكنيػػة التػػي ف األراضػػي الفمسػػطينية العديػػد مػػتعاقػػب عمػػى األ   

كائػػؿ القػػرف أالنتػػداب البريطػػاني فػػي مرحمػػة مػػف  اءن ابتػػد ، بشػػكؿ خػػاصالمؤسسػػات المصػػرفية كالماليػػة 
المصػػرية عمػػى قطػػاع الحقبػػة يػػة عمػػى الضػػفة الغربيػػة ك ردناأل بالحقبػػة مػػركران ك ، 1948العشػػريف كلغايػػة 

الحتالؿ تمثمػػػػت بػػػػ ةحيػػػػث بػػػػدأت مرحمػػػػة جديػػػػد 1967كلغايػػػػة العػػػػاـ  1948غػػػػزة خػػػػالؿ الفتػػػػرة مػػػػف 
ارات العسػػػػكرية كامػػػػر كالقػػػػر غػػػػزة كالتػػػػي نػػػػتج عنيػػػػا العديػػػػد مػػػػف األلمضػػػػفة الغربيػػػػة كقطػػػػاع السػػػػرائيمي 

 (2014 ، )ماس .قتصادم في الراضي الفمسطينيةثرت عمى الكضع السياسي كالأالسرائيمية التي 
 

تطػػػػػػكر تػػػػػػاريخي مػػػػػػرتبط باألكضػػػػػػاع السياسػػػػػػية  ةكليػػػػػػد تكانػػػػػػ المؤسسػػػػػػات المصػػػػػػرفية الفمسػػػػػػطينيةف إ
حيث اتسـ في البداية بالضعؼ كالتشكه في ىيكمو كنشػاطو نتيجػة الظػركؼ ، كالقتصادية كالجتماعية

الحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي بػػػإغالؽ كافػػػة المصػػػارؼ  كذلػػػؾ بسػػػبب قيػػػاـ ،السياسػػية التػػػي مػػػرت بيػػػا فمسػػػطيف
إلػػى أف تػػـ السػػماح  ،1967بمكجػػب أمػػر عسػػكرم إسػػرائيمي بتػػاريخ  المؤسسػػات المصػػرفية الفمسػػطينية

 . لبنؾ فمسطيني بإعادة مزاكلة العمؿ المصرفي في قطاع غزة 1981سنة 
 

انػػػػت بدايػػػػة مرحمػػػػة كك 1994عػػػػاـ ثػػػػـ جػػػػاء مرحمػػػػة بدايػػػػة تأسػػػػيس السػػػػمطة الكطنيػػػػة الفمسػػػػطينية     
بدايػػػة النيضػػػة فػػػي  1995كشػػػيد العػػػاـ التشػػػريعات الفمسػػػطينية المنظمػػػة لمقطػػػاع النقػػػدم كالمصػػػرفي 

مػػع إنشػػاء سػػمطة النقػػد الفمسػػطينية كبدايػػة انتشػػار المصػػارؼ  تزامنػػان  المؤسسػػات المصػػرفية الفمسػػطينية
 23الفمسػػػطينية الػػػى  كصػػػؿ عػػػدد المصػػػارؼ العاممػػػة فػػػي الراضػػػي ، الكافػػػدة الفمسػػػطينية المحميػػػة أك
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بتنفيػذ  2005بعػد العػاـ  الفمسػطينية النقػد سػمطة قامػتكقػد محمػي ككافػد كأجنبػي بيف مصرؼ مصرؼ 
 النقػد صػندكؽ يفرضػيا سياسػات الصػالح التػي الييكمػة الداخميػة ضػمف إعػادة العديػد مػف سياسػات

بفػرض العديػد مػف د مطة النقػكمػا قامػت سػ ،مركػزم بنػؾ إلػى النقػد بيػدؼ تييئػة تحػكؿ سػمطة ، يالػدكل
 التحكطية كنسب ؼمثؿ رفع السقك  المؤسسات المصرفية الفمسطينيةعمى  كالتنظيميةالرقابية  الجراءا

المػاؿ  سألػر  متطمبػات الحػد األدنػى ككػذلؾ نسػب ،األدنػى لمسػيكلة المطمكبػة كنسػب الحػد الحتياطيػات
 مػف بػدلن  دكلر مميػكف 50 صػبحلي س المػاؿأر  مػف األدنػى متطمبات الحد تـ زيادة  2010 العاـ ففي

 مكاجيػة" جديػدة مثػؿ احتيػاطي المخػاطر بػداعي ةاحتياطيػ متطمبػات مميػكف دكلر كتػـ فػرض 35
لإلجػراءات الرقابيػة كالتنظيميػة التػي تبنػت كنتيجػة  ، المصػارؼ عمػى تفػرض كالتػي "الدكريػة التقمبػات

فقػػد انخفػػض عػػدد المصػػارؼ  ينيةالمؤسسػػات المصػػرفية الفمسػػطسػػمطة النقػػد الفمسػػطينية تطبيقيػػا عمػػى 
سػتة مصػارؼ محميػة كثمانيػة  منيػا ان مصػرف 14لػى إمصرؼ  23الراضي الفمسطينية مف  العاممة في

كذلػػؾ بسػػبب عػػدـ مقػػدرة بعػػض المصػػارؼ المحميػػة كالكافػػدة عمػػى اللتػػزاـ بمتطمبػػات  ،مصػػارؼ كافػػدة
 (.2013 ، النقد الفمسطينية )سمطة .راضي الفمسطينيةسمطة النقد لمعمؿ المصرفي في األ تعميمات

 

فقػد اصػدرت  ،األمػكاؿما فيما يتعمؽ بجيكد سمطة النقد الفمسػطينية بشػأف مكافحػة عمميػات غسػؿ أ    
العديػػػد مػػػف التعػػػاميـ ذات الصػػػمة بمكضػػػكع الرقابػػػة كالكقايػػػة كالتبميػػػغ عػػػف العمميػػػات التػػػي قػػػد تتضػػػمف 

رشػػػادات لمكافحػػػة غسػػػؿ كالتػػػي اشػػػتممت عمػػػى تعميمػػػا، األمػػػكاؿعمميػػػات مشػػػبكىة بغسػػػؿ   األمػػػكاؿت كا 
 المؤسسػػػات المصػػػرفية الفمسػػػطينيةكىػػػدفت إلػػػى إلقػػػاء الضػػػكء عمػػػى النقػػػاط األساسػػػية المسػػػتكجب عمػػػى 

كاطالع المكظفيف كالمسؤكليف عمى ىذه التعميمات  ،كمراعاتيا كالنتباه ليا قبؿ تنفيذ العممية المصرفية
ت الحديثػة التػي أدخمػت عمػى نظػػاـ لدكليػػة كاإلجػراءاكاإلرشػادات كذلػؾ فػي ضػكء التطػكرات اإلقميميػة كا

مػػػػف التعميمػػػػات التػػػػي تػػػػـ  ةالفمسػػػػطيني المؤسسػػػػات المصػػػػرفيةكحمايػػػػة  األمػػػػكاؿليػػػػات مكافحػػػػة غسػػػػؿ آك 
 ،( بشػػأف ادارة المصػػارؼ كالتػػدقيؽ كالمتثػػاؿ كاخالقيػػات العمػػؿ4/2008تعميمػػات رقػػـ ) .اصػػدارىا

يا كالحسابات الجامدة كالسرية المصرفية كالحكالت ( بشأف فتح الحسابات كاغالق8/2009كتعميمات )
كتعميمػات  ، ( بشأف الشخص المقيـ كالشػخص غيػر المقػيـ9/2009كتعميمات )  ،كصناديؽ المانات

( بشػأف تعيػيف 3/2015كتعميمػات رقػـ )، يف فػي الحسػابات البنكيػة( بشأف بيانات المكدع10/2013)
 (.2013 ، نقد الفمسطينية)سمطة ال .األمكاؿضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ 
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لسػمطة النقػد صػالحية  األمكاؿبشأف مكافحة غسؿ  2015( لسنة 20كقد أعطى القرار بقانكف رقـ )   
بصػػػػفتيا السػػػػمطة المشػػػػرفة عمػػػػى أعمػػػػاؿ المؤسسػػػػات  ،إصػػػػدار التعميمػػػػات المتعمقػػػػة بػػػػالحكالت الماليػػػػة

كمػا كلسػػمطة النقػد الفمسػػطينية  ،لمػػذككر( مػف القػػرار بقػانكف ا8/2المصػرفية. كذلػؾ كفقػػا ألحكػاـ المػػادة )
صالحيات إيقاع العقكبات اإلدارية حاؿ إخػالؿ المؤسسػات الماليػة الخاضػعة إلشػرافيا كرقابتيػا بالعنايػة 

كقد حػدد القػانكف ىػذه العقكبػات اإلداريػة كالتػي تتضػمف عػدة إجػراءات بحػؽ المؤسسػة المخالفػة  ،الكاجبة
غالقيػػا بالنتيجػػة.كالتػػي تتػػدرج مػػف عقكبػػة التنبيػػو لتصػػؿ   إلػػى عقكبػػة سػػحب تػػرخيص المؤسسػػة الماليػػة كا 

 (.2013 ،سمطة النقد الفمسطينية)
 

 مؤسسات اإلقراض المتخصصة -2
تعرؼ مؤسسات اإلقراض المتخصصة  بأنيا مؤسسات أك ىيئات اعتبارية تمارس أعماؿ اإلقراض     

كتعتبػػػر سػػػمطة النقػػػد الفمسػػػطينية  ،ألحكػػػاـ القػػػانكف أك التمكيػػػؿ كيجػػػب أف تكػػػكف مسػػػجمة كمرخصػػػة كفقػػػان 
( لسػنة 132ألحكػاـ النظػاـ الفمسػطيني رقػـ ) الجية الرسمية الكحيدة المشرفة عمى ىذه المؤسسات سػندان 

كذلػػػػؾ لضػػػػماف  ،حيػػػػث أنيػػػػا تمػػػػارس أعمػػػػاؿ الرقابػػػػة كاإلشػػػػراؼ عمػػػػى عمػػػػؿ ىػػػػذه المؤسسػػػػات ،2011
باإلضافة إلى منع التػداخؿ  ،الي الفمسطينيمساىمتيا في تحقيؽ التنمية القتصادية كاستقرار النظاـ الم

كيبمغ عدد المؤسسات المالية العاممة في فمسػطيف كالتػي تمػارس  ،في األعماؿ مع المؤسسات المصرفية
كقػػد نظػػـ قػػانكف مؤسسػػات اإلقػػراض  ،مؤسسػػات( 6)كالمرخصػػة مػػف سػػمطة النقػػد اإلقػػراض المتخصػػص 
ترخيص مػف قبػؿ سػمطة النقػد الفمسػطينية بمػغ ف ىناؾ مؤسسات تعمؿ دكف أ ، كماعمؿ ىذه المؤسسات

 ( مؤسسات.3عددىا )
 .(2011( لسنة )132قرار رقـ )ك  ،2016سمطة النقد الفمسطينية اللكتركني لمكقع ال) 
 
 
 

 مينة الصرافة -3
 ، تعرؼ مينة الصرافة بأنيا تمؾ المينة التي تباشر شػراء كبيػع العمػالت األجنبيػة كالمعػادف الثمينػة     
صػػػدار كقبػػػكؿ الحػػػكالت الداخميػػػة كالخارجيػػػةكالشػػػي كفقػػػا لمضػػػكابط المحػػػددة مػػػف قبػػػؿ  ،كات المصػػػرفية كا 

سمطة النقد الفمسػطينية. كتعتبػر مينػة الصػرافة مػف الميػف المنتشػرة فػي فمسػطيف كذلػؾ بسػبب األكضػاع 
  ،السياسػػػية كنتيجػػػة عػػػدـ كجػػػكد عممػػػة فمسػػػطينية كاسػػػتخداـ عػػػدة عمػػػالت أجنبيػػػة فػػػي السػػػكؽ الفمسػػػطيني
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حػد المككنػات األساسػية لػو األمػر الػذم ألمقطػاع المصػرفي ك  كيعتبر قطاع الصػيرفة فػي فمسػطيف مكمػالن 
 ، حػػذا بسػػمطة النقػػد الفمسػػطينية إلػػى الىتمػػاـ بػػو كالعمػػؿ عمػػى تنظيمػػو كالرقابػػة الفعالػػة عمػػى ىػػذه المينػػة

عػدؿ بالعػاـ ك  ،بخصػكص تنظػيـ عمػؿ الصػرافيف 1997حيث صدر قرار عف مجمس الكزراء فػي العػاـ 
كبنػػاء  ،يحػػدد ضػػكابط تػػرخيص كمراقبػػة مينػػة الصػػرافة ان رئاسػػي ان مرسػػكم 2008ثػػـ صػػدر بالعػػاـ  2000

كأخيػػران  ،عمػػى ىػػذا المرسػػـك أصػػدرت سػػمطة النقػػد حزمػػة مػػف التعميمػػات كالقػػرارات المنظمػػة ليػػذه المينػػة
كتشرؼ سمطة النقػد  ،بنظاـ ترخيص كرقابة مينة الصرافة 2016( لسنة 41صدر القرار الرئاسي رقـ )

عػدـ ك القػانكف الفمسػطيني ليػذه المينػة  عمى مينة الصػرافة بيػدؼ ضػماف اللتػزاـ باألعمػاؿ التػي حػددىا
ككذلؾ إلزاـ الصرافيف بالحتفاظ برأس ماؿ في  ،المؤسسات المصرفية الفمسطينيةتداخؿ ىذه المينة مع 

 ،عمػاؿ التػي يمارسػيا الصػراؼ كطبيعتيػايتناسب مع حجػـ األبما  المؤسسات المصرفية الفمسطينيةاحد 
 .ككذلؾ الرقابة كاإلشراؼ عمى قياـ الصرافيف بقيد كتسجيؿ العمميات المالية كالحكالت التي يقكمكف بيا

عمػػػى  29/03/2016( مػػػف الجريػػػدة الرسػػػمية "الكقػػػائع الفمسػػػطينية" الصػػػادر بتػػػاريخ: 119)منشػػػكر عمػػػى العػػػدد رقػػػـ ) 
 . (15الصفحة 

 

 سكؽ رأس الماؿ ىيئة ثانيان:
تعتبر ىيئة سكؽ رأس الماؿ المككف الثاني ضمف السمطات المشرفة كقد أنشػأت ىيئػة سػكؽ رأس المػاؿ 

( مػف 2إلػى المػادة رقػـ ) اسػتنادان  11/8/2005الفمسطينية بمكجب قرار مجمس الػكزراء الصػادر بتػاريخ 
أس المػػػاؿ الفمسػػػطينية كتتمتػػػع ىيئػػػة سػػػكؽ ر  ، 2004( لسػػػنة 13قػػػانكف ىيئػػػة سػػػكؽ رأس المػػػاؿ رقػػػـ )
يتػػكلى إدارة الييئػػة مجمػػس إدارة  دم كاإلدارم كاألىميػػة القانكنيػػة بالشخصػػية العتباريػػة كالسػػتقالؿ المػػا

مكػػكف مػػف سػػبعة أعضػػاء مػػف ذكم الخبػػرة كالختصػػاص فػػي شػػؤكف رأس المػػاؿ يترأسػػيـ رئػػيس مجمػػس 
اإلدارة ممػػػػػثال عػػػػػف كزارة  كيشػػػػػمؿ مجمػػػػػس ،2006كقػػػػػد تأسػػػػػس أكؿ مجمػػػػػس إدارة لمييئػػػػػة عػػػػػاـ  ،اإلدارة

القتصػػػػاد الػػػػكطني كممثػػػػؿ عػػػػف كزارة الماليػػػػة كممثػػػػؿ عػػػػف سػػػػمطة النقػػػػد الفمسػػػػطينية كممثػػػػؿ كاحػػػػد عػػػػف 
كممثالف عف الشركات المساىمة الفمسطينية المقبكؿ أسيميا في ىيئػة  المؤسسات المصرفية الفمسطينية

كالختصػػػاص كالكفػػاءة العاليػػػة فػػػي كيػػدير الييئػػػة مػػدير عػػػاـ متفػػرغ مػػػف ذكم الخبػػرة  .سػػكؽ رأس المػػػاؿ
)قانكف ىيئة  .عمى تنسيب كزير المالية بقرار مف مجمس الكزراء بناء كيعيفالشؤكف القتصادية كالمالية 

 (2004( لسنة 13سكؽ رأس الماؿ رقـ )
 



 

57 

شػػرافيا بمكجػػب القػػانكف أربعػػة قطاعػػات رئيسػػية ىػػي قطػػاع األكراؽ الماليػػة     كيخضػػع لرقابػػة الييئػػة كا 
ممتينػػك الميػػف الماليػػػة  ،الشػػركات المدرجػػة ،شػػػركات الكسػػاطة ،سػػكؽ فمسػػطيف لػػألكراؽ الماليػػة كيشػػمؿ

كقطػاع التػأميف كيشػمؿ شػركات التػأميف العاممػة  .كمدراء الستثمار كالمحمميف المػالييف ،كمدراء المحافظ
ء المعاينػة لتقػدير خبراء التاميف مثؿ الكتكاريكف كخبرا ، كسطاء التأميف ، ككالء التأميف ، في فمسطيف

األضرار كقطاع التأجير التمكيمي كالذم يشمؿ المؤسسات العاممة في مجاؿ التأجير التمكيمي كشػركات 
كقطاع تمكيؿ الرىف العقػارم كالػذم يشػمؿ الشػركات العاممػة فػي مجػاؿ الػرىف العقػارم  .تأجير السيارات

 (2004سنة ( ل13)قانكف ىيئة سكؽ رأس الماؿ رقـ ) كالكسطاء العقارييف.
 

بشػأف مكافحػة 2015( لسػنة 20رقػـ )لمقػرار بقػانكف كتعتبر ىيئػة سػكؽ رأس المػاؿ الفمسػطينية كفقػا     
شػرافيا األمػكاؿغسػؿ  بشػػأف مكافحػة عمميػػات  ىػػي الجيػة المشػرفة عمػػى المؤسسػات الخاضػػعة لرقابتيػا كا 
لمباشػرة كالمسػتمرة عمػى كما أف ىيئة سكؽ رأس المػاؿ تفػرض الرقابػة ا ،لدل تمؾ الجيات األمكاؿغسؿ 

عمميػػات بيػػع كشػػراء كنقػػؿ ممكيػػة األسػػيـ كذلػػؾ مػػف خػػالؿ عمميػػات المراقبػػة التػػي تػػتـ فػػي مركػػز اإليػػداع 
عمى عكس ما يحصؿ في قطاع الرىف العقارم إذ يقتصر دكرىػا عمػى  البكرصةكالتحكيؿ المكجكد لدل 

قطاع دكف كجػكد آليػات رقابيػة مباشػرة منح التراخيص لمسماسرة ككضع األنظمة كالمكائح المنظمة ليذا ال
( لسػنة 20)القػرار بقػانكف رقػـ ) كفعالة لمرقابة عمى عمميات البيػع كالصػفقات فػي قطػاع الػرىف العقػارم.

 (األمكاؿبشأف مكافحة غسؿ 2015
   
كقد قامػت التشػريعات الفمسػطينية بالفصػؿ بػيف الكظيفػة الرقابيػة كالكظيفػة التنفيذيػة عمػى أسػكاؽ رأس    
الييئػػات المشػػرفة عمػػى أسػػكاؽ  لتحػػادكذلػػؾ كفقػػا لممعػػايير الدكليػػة كتكصػػيات المنظمػػة الدكليػػة  ،اؿالمػػ

حيػث تنػاط ميمػة التنظػيـ كالمراقبػة كاإلشػراؼ عمػى األسػكاؽ الماليػة لجيػات منبثقػة عمػى القطػاع ، الماؿ
. شػركة مسػاىمة عامػةلبينما يناط الػدكر التنفيػذم بالسػكؽ المػالي  ، العاـ كتمثميا ىيئة سكؽ رأس الماؿ

 ، كفػػي ىػػذا السػػياؽ سػػعت معظػػـ الػػدكؿ العربيػػة إلػػى إيجػػاد كتحػػديث قػػكانيف تتعمػػؽ بقطػػاع األكراؽ الماليػػة
كتيػػدؼ إلػػى إعػػادة ىيكمػػة األسػػكاؽ الماليػػة كفصػػؿ الػػدكر اإلشػػرافي الػػذم يقػػكـ بمراقبػػة كتنظػػيـ إصػػدار 

بينمػػا ينػػاط الػػدكر التنفيػػذم بالسػػكؽ  ،يفكتػػداكؿ األكراؽ الماليػػة ككضػػع السػػبؿ الكفيمػػة لحمايػػة المسػػتثمر 
 المالي نفسو مف حيث تداكؿ تمؾ األكراؽ المالية كعمميات التسكية كالتقاص كنقؿ الممكية.
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 األمكاؿالمجنة الكطنية لمكافحة غسؿ  ثالثان:
المكػكف الثالػث ضػمف المؤسسػات المشػرفة كتعتبػر الجسػـ  األمكاؿتعتبر المجنة الكطنية لمكافحة غسؿ  
كقػػد كانػػت عمميػػة مكافحػػة غسػػؿ  ،األمػػكاؿكطني الفمسػػطيني الػػذم يػػنظـ عمػػؿ مكافحػػة جريمػػة غسػػؿ الػػ

مرتبطػة بعمميػة المراقبػػة مػف خػالؿ السػػمطات  األمػكاؿقبػؿ كجػكد المجنػػة الكطنيػة لمكافحػة غسػػؿ  األمػكاؿ
ر ( مػف قػرا19كقد نصت المادة ) .(2013)جبر، المشرفة عمى المؤسسات المالية ضمف نطاؽ إشرافيا

كالتػػي يػػتـ تشػػكيميا  ، األمػػكاؿعمػػى إنشػػاء المجنػػة الكطنيػػة لمكافحػػة غسػػؿ  األمػػكاؿبقػػانكف مكافحػػة غسػػؿ 
كالتػػي تضػػـ  ، فػػي المجنػػة  حيػػث أشػػارت المػػادة المػػذككرة إلػػى الجيػػات الممثمػػة ، بقػػرار مػػف رئػػيس الدكلػػة

كممثػؿ كزارة  ، ة عضػكان كممثػؿ كزارة الماليػ ، كؿ مف محافظ سمطة النقػد أك نائبػو فػي حػاؿ غيابػو رئيسػان 
كمػػدير دائػػرة ، كممثػػؿ عػػف كزارة القتصػػاد الػػكطني عضػػكان ، كممثػػؿ كزارة الداخميػػة عضػػكان ، العػػدؿ عضػػكان 

، كأخيػػران ، كخبيػػر قػػانكني عضػػكان  ، كممثػػؿ عػػف ىيئػػة سػػكؽ رأس المػػاؿ عضػػكان ، مراقبػػة المصػػارؼ عضػػكان 
ف مػدة العضػكية فػي المجنػة الكطنيػة ( مػف القػانك 21. كقػد حػددت المػادة )خبير اقتصػادم كمػالي عضػكان 

عمػى األقػؿ كيحػؽ  كتعقػد المجنػة اجتماعاتيػا أربػع مػرات سػنكيان  ، بأربع سػنكات قابمػة لمتجديػد لمػرة كاحػدة
بشػأف مكافحػة  2015( لسػنة 20)القػرار بقػانكف رقػـ ) .لمدير كحدة المتابعة المالية حضكر اجتماعاتيػا

 (األمكاؿغسؿ 
 

ني قػػد راعػػى عنػػد تشػػكيؿ ىػػذه المجنػػة أف تتمثػػؿ العضػػكية فييػػا مػػف الجيػػات أف المشػػرع الفمسػػطي كيبػػدك 
كنػػػػرل ضػػػػركرة إدمػػػػاج ممثمػػػػيف عػػػػف القطػػػػاع الخػػػػاص ، الرسػػػػمية ذات الختصػػػػاص بمنظكمػػػػة المكافحػػػػة

كالبنكؾ كالمؤسسات المالية ضمف عضكية المجنة لما يشكمو ذلؾ مف تنكع لألطياؼ الشريكة بالمكافحة 
 كدة مف انشائيا.كبما يحقؽ الغاية المنش

 األمػػكاؿفػػي فمسػػطيف تطبيػػؽ قػػانكف مكافحػػة غسػػؿ  األمػػكاؿكتضػػمف المجنػػة الكطنيػػة لمكافحػػة غسػػؿ   
كبما  ، الفمسطيني بصكرة سميمة ل تتعارض مع حقكؽ المكاطف الفمسطيني التي كفميا القانكف األساسي

كمػا  ،طػار الػكطني التنسػيقييضمف التنسيؽ كالتعاكف مع السمطات المشرفة كالمختصة أك ما يسػمى اإل
عمى مكاكبة التطكرات الدكلية كاإلقميمية في مجػاؿ مكافحػة  األمكاؿتعمؿ المجنة الكطنية لمكافحة غسؿ 

اكبػة التطػكر الحاصػؿ فػي لالستفادة منيا كتعمػيـ التجػارب كالممارسػات الدكليػة لمك  األمكاؿظاىرة غسؿ 
 .(2013)جبر  ؿىذا المجا
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 األمػػػػكاؿبشػػػػأف مكافحػػػػة غسػػػػؿ  2015( لسػػػػنة 20القػػػػرار بقػػػػانكف رقػػػػـ )مػػػػف ( 20كقػػػػد حػػػػددت المػػػػادة )
 حيث حصرتيا بالختصاصات التالية: األمكاؿاختصاصات المجنة الكطنية لمكافحة غسؿ 

كتمكيؿ اإلرىاب كحظر تمكيؿ أسمحة  األمكاؿكضع السياسات العامة لمكافحة جريمة غسؿ  .1
 .الدمار الشامؿ

 الكحدة كتضمف استقاللية عمميا. كضع السياسات التي تكجو عمؿ  .2
التنسيؽ مع السمطة المختصة لضماف تفعيؿ السياسات كاإلجراءات الالزمة لتدفؽ المعمكمات   .3

 بسيكلة بيف الكحدة كالسمطات المختصة.
التعاكف مع السمطة المشرفة لمتأكد مف تطبيؽ الجيات التي تخضع لرقابتيا ألحكاـ ىذا القرار   .4

 بقانكف.
 كتمكيؿ اإلرىاب. األمكاؿطكرات الدكلية كاإلقميمية لمكافحة غسؿ مكاكبة الت  .5
أك تمكيؿ  األمكاؿتمثيؿ دكلة فمسطيف في المحافؿ الدكلية المتعمقة بمكافحة جريمة غسؿ   .6

 اإلرىاب.
 التنسيؽ مع السمطات المختصة إلعداد التقارير الدكرية التي تصدر بشأنيا تعميمات مف المجنة.  .7
أك تمكيؿ اإلرىاب أك الجرائـ  األمكاؿلسنكية المتعمقة بمكافحة جريمة غسؿ رفع التقارير ا   .8

 األصمية لرئيس دكلة فمسطيف.
لألنظمة  كفقان  ، منح المتيازات اإلدارية كالمالية لمكظفي الكحدة بناءن عمى تنسيب مدير الكحدة  .9

 المعمكؿ بيا في الكحدة.
 التأكد مف سالمة عمميا. الطالع عمى معمكمات محددة لدل الكحدة ألغراض  .10
 الستعانة بمف تراه مناسبان مف ذكم الخبرة كالختصاص.  .11
كتعييف  ، ( سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة5تعييف مدير الكحدة بتنسيب مف رئيس المجنة لمدة )  .12

 كاعتماد الييكؿ التنظيمي لمكحدة. ،مكظفي الكحدة مف ذكم الخبرة كالختصاص
 كرفعيا لمجمس الكزراء إلصدارىا. ،مة لتنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانكفإعداد المكائح الالز   .13
 إصدار التعميمات الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانكف.  .14
بما يتضمف تحديد كتقييـ ىذه المخاطر  ،كتمكيؿ اإلرىاب األمكاؿإجراء تقييـ لمخاطر غسؿ   .15

صدار التعميمات الال كالحصكؿ عمى كافة  ،زمة في ذلؾككضع السياسات كالستراتيجيات كا 
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كاتخاذ ما يمـز مف إجراءات لمحد مف  ،المعمكمات مف السمطات المشرفة كالسمطات المختصة
 المخاطر.

 تحديد الدكؿ التي تعتبرىا الكحدة عالية المخاطر كالتدابير الكاجب اتخاذىا تجاه تمؾ البمداف.  .16
 كتمكيؿ اإلرىاب. األمكاؿمة غسؿ اعتماد التقرير التحميمي كاإلحصائي لتجاىات جري  .17

( 14لمفقػػرة ) لصػػالحياتيا الممنكحػػة ليػػا سػػندان  كفقػػان  األمػػكاؿكقػػد أصػػدرت المجنػػة الكطنيػػة لمكافحػػة غسػػؿ 
( لسػنة 1عػدة تعميمػات كػاف مػف أىميػا التعمػيـ رقػـ ) األمػكاؿ( مف قانكف مكافحة غسػؿ 20مف المادة )

كالمتعمقػػة  2009( لسػػنة 1خػػاطر كالتعميمػػات رقػػـ )لمم كالمتعمػػؽ باألشػػخاص المعرضػػيف سياسػػيان  2014
كالتػػي اشػػتممت عمػػى أىػػـ  الفمسػػطينية  بالمؤسسػػات المصػػرفيةالخاصػػة  األمػػكاؿبتعميمػػات مكافحػػة غسػػؿ 

كنمػػػاذج اإلبػػػالغ كمشػػػتمالتيا حػػػاؿ  ،المبػػػادئ المتعمقػػػة بمبػػػدأ اعػػػرؼ عميمػػػؾ كاإلجػػػراءات الالزمػػػة لػػػذلؾ
اتخاذىػػا فػػي  المؤسسػػات المصػػرفيةالداخميػػة التػػي يتكجػػب عمػػى الشػػتباه بعمميػػة غسػػؿ أمػػكاؿ كالتػػدابير 

الخاصػػػة  األمػػػكاؿمجػػػاؿ التحقػػػؽ كاإلبػػػالغ. ككػػػذلؾ أصػػػدرت المجنػػػة الكطنيػػػة تعميمػػػات مكافحػػػة غسػػػؿ 
شراؼ ىيئة سكؽ رأس الماؿ رقـ )  (.3/2009بالجيات الخاضعة لرقابة كا 

 

 كحدة المتابعة الماليةرابعان: 
كىػػي كحػػدة  2007( لسػػنة 9)رقػػـ  األمػػكاؿبمكجػػب قػػانكف مكافحػػة غسػػؿ  ةكحػػدة المتابعػػة الماليػػت ئأنشػػ

التػػػي ترسػػػـ السياسػػػات اليادفػػػة لمكافحػػػة ىػػػذه  األمػػػكاؿشػػػراؼ المجنػػػة الكطنيػػػة لمكافحػػػة غسػػػؿ إمسػػػتقمة ب
كقػػد مػػنح القػػانكف لمكحػػدة  .(2013، صػػالحات) الكطنيػػة الجريمػػة كتعتبػػر الكحػػدة الػػذراع التنفيػػذم لمجنػػة

 ، األمػكاؿالبيئػة القانكنيػة كالتشػريعية كالمتطمبػات الدكليػة لمكافحػة جريمػة غسػؿ  صػالحيات منسػجمة مػع
كجمػػػع المعمكمػػػات كتحميميػػػا  ،ككفػػػر ليػػػا المسػػػكغات القانكنيػػػة فػػػي اسػػػتالـ تقػػػارير المعػػػامالت المشػػػبكىة

، )جبػػر كتحكيميػػا إلػػى النيابػػة العامػػة لتخػػاذ التػػدابير القانكنيػػة لمالحقػػة المتيمػػيف كتقػػديميـ إلػػى العدالػػة
فػػػي  األمػػػكاؿكتعتبػػػر كحػػػدة المتابعػػػة الماليػػػة ىػػػي الجيػػػة المتخصصػػػة بمكافحػػػة جريمػػػة غسػػػؿ  .(2013
كل يجػكز  سػتقمةتشكؿ مركز معمكمات كطنػي كمقرىػا سػمطة النقػد كتمػارس أعماليػا بصػكرة م، ك فمسطيف

حاكلة التػأثير عمػى لمجنة الكطنية المشار إلييا بالبند السابؽ أك أية جية أخرل التدخؿ في أعماليا أك م
كيػػتـ تمكيػػؿ كحػػدة المتابعػػة الماليػػة مػػف  ،( مػػف القػػانكف24ء بأحكػػاـ المػػادة )لمػػا جػػا قراراتيػػا كذلػػؾ كفقػػان 

، كتعتبػػر ىػػذه الكحػػدة كحػػدة التحريػػات الماليػػة الفمسػػطينية ،المكازنػػة المخصصػػة لسػػمطة النقػػد الفمسػػطينية
ألم تػدخؿ  دارم لكحدة المتابعة المالية تالفيػان األمر الذم نرل معو كجكب تكريس الستقالؿ المالي كاإل
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أك تػػأثير قػػد ينػػتج عػػف تبعيتيػػا الماليػػة لسػػمطة النقػػد الفمسػػطينية بمػػا يعػػزز حياديتيػػا كاسػػتقالليا فػػي تأديػػة 
 (األمكاؿبشأف مكافحة غسؿ 2015( لسنة 20)القرار بقانكف رقـ ) األعماؿ المنكطة بيا.

عمػػػى انػػػو: )تنشػػػأ 2015( مػػػف القػػػانكف لسػػػنة 23اـ المػػػادة )ألحكػػػ كقػػػد حػػػددت صػػػالحيات الكحػػػدة كفقػػػان 
 األمػػكاؿبمكجػػب أحكػػاـ ىػػذا القػػرار بقػػانكف كحػػدة مسػػتقمة ككحػػدة مركزيػػة كطنيػػة لمكافحػػة جريمػػة غسػػؿ 

 :كتتكلى الختصاصات اآلتية، كتمكيؿ اإلرىاب تسمى )كحدة المتابعة المالية( كمقرىا سمطة النقد
ت الخاضػػعة ألحكػػاـ ىػػذا القػػرار بقػػانكف كالمتعمقػػة بالعمميػػات اسػػتالـ كطمػػب المعمكمػػات مػػف الجيػػا .1

أك تمكيػػؿ اإلرىػػاب أك أم مػػف الجػػرائـ األصػػمية  األمػػكاؿالتػػي يشػػتبو بأنيػػا تتضػػمف عمميػػات غسػػؿ 
  .( مف ىذا القرار بقانكف3المنصكص عمييا في المادة )

 ( مف ىذه المادة.1تحميؿ المعمكمات المشار إلييا في الفقرة ) .2
لتقارير اليكمية الكرقية كاللكتركنية مف المؤسسات المالية عف العمميات المالية الداخمية أك استالـ ا .3

 الخارجية كفؽ التعميمات التي تصدرىا المجنة بيذا الخصكص.
يككف لمدير كمكظفي الكحدة صػفة الضػبطية القضػائية عنػد ممارسػتيـ لميػاـ كظػائفيـ كفػؽ أحكػاـ  .4

 ىذا القرار بقانكف(.
 

( مػف القػانكف مػدير الكحػدة صػالحية إعػداد تقػارير دكريػة تحػددىا المػكائح 25د منحػت المػادة )ككذلؾ فقػ
عف نشاطات الكحدة الكطنية يقدـ لمجنة  سنكيان  كالنظـ الصادرة بمكجب أحكاـ ىذا القانكف. ككذلؾ تقريران 

تعتمدىا المجنة. كما كيتـ نشر التقرير السنكم بالصيغة التي  ،األمكاؿكاألنشطة المتعمقة بعمميات غسؿ 
كفػي  ،األمكاؿعف اتجاىات كآليات كأساليب كحالت مكافحة غسؿ  إحصائيان  يصدر مدير الكحدة تقريران 

( مػف 31ألحكاـ المػادة ) نو يحؽ لمكحدة كفقان إه معقكلة بشأف عممية غسؿ أمكاؿ فحاؿ تكافر حالة اشتبا
 القانكف القياـ بما يمي:

 ة لمدة ل تزيد عمى ثالثة أياـ عمؿ فقط.. كقؼ تنفيذ العممية المالي1
. رفػػع التقػػارير عػػف العمميػػات التػػي يشػػتبو بأنيػػا تتضػػمف جريمػػة غسػػؿ أمػػكاؿ إلػػى النائػػب العػػاـ خػػالؿ 2

 ( في ىذه المادة الذم يقرر اتخاذ اإلجراءات الحترازية الالزمة.1المدة المشار إلييا في الفقرة )
كحجػػة فػػي اإلثبػػات بمػػا كرد  ( مػػف ىػػذه المػػادة رسػػميان 2ي الفقػػرة ). يعتبػػر تقريػػر الكحػػدة المشػػار إليػػو فػػ3

 فيو.
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عمػػى الكحػػدة فػػي حػػاؿ تػػكفرت أسػػس معقكلػػة ) نػػو :أ( مػػف القػػرار بقػػانكف عمػػى 31مػػادة )حيػػث نصػػت ال
أك تمكيؿ اإلرىاب أك أم مف الجػرائـ األصػمية القيػاـ  األمكاؿلالشتباه بأف العممية تتضمف جريمة غسؿ 

 بما يمي:
أك تمكيػػؿ  األمػػكاؿلكحػػدة برفػػع التقػػارير عػػف العمميػػات المشػػتبو بأنيػػا تتضػػمف جريمػػة غسػػؿ تقػػـك ا .1

  .اإلرىاب أك أم مف الجرائـ األصمية إلى النائب العاـ لتخاذ اإلجراءات الحترازية الالزمة
فػػي حػػاؿ  ،تقػـك الكحػػدة برفػع تقريرىػػا إلػى النائػػب العػاـ المسػػاعد المنتػدب لػػدل ىيئػة مكافحػػة الفسػاد .2

 مف ضمف جرائـ الفساد. األمكاؿجريمة غسؿ  كانت الجريمة األصمية محؿ
 تعتبر تقارير الكحدة المشار إلييا في ىذه المادة رسمية كحجة في اإلثبات بما كرد فييا. .3
لمكحدة إحالة نتائج تحميؿ المعمكمػات المتعمقػة بمتحصػالت الجػرائـ المشػتبو بأنيػا تتضػمف عمميػات  .4

إذا مػػػا اقتضػػػت  ،رىػػػاب أك الجػػػرائـ األصػػػمية إلػػػى السػػػمطات المختصػػػةغسػػػؿ أمػػػكاؿ أك تمكيػػػؿ اإل
 الحاجة تزكيد السمطات المختصة بتمؾ المعمكمات.

بنػػاء عمػػى طمبيػػا أم معمكمػػات تتعمػػؽ بنتػػػائج  ، يجػػكز لمكحػػدة تزكيػػد أم مػػف السػػمطات المختصػػة .5
يػػؿ اإلرىػػاب أك أك تمك  األمػػكاؿتحميػػؿ كجمػػع المعمكمػػات بػػأف العمميػػة الماليػػة تتضػػمف جريمػػة غسػػؿ 

كل يػػتـ تزكيػػد المعمكمػػات المنصػػكص عمييػػا فػػي ىػػذه الفقػػرة إل بمكافقػػة  ، أم مػػف الجػػرائـ األصػػمية
  .الكحدة عمى طمب تمؾ السمطات(

 
 

  األمكاؿ غسؿعمميات  مكافحة بشأف السمطات المشرفةالتزامات  12.2
 

 كاألعمػاؿ كالميػف الماليػة ؤسسػاتالم امتثػاؿ عمػى اإلشػراؼ المختصػة كالسػمطة المشػرفة السػمطة تػكلىت
 المالية القياـ بما يمي: غير
 غيػر مباشػرة أك مباشػرة بصػكرة المشاركة أك إدارة أك لمتالؾ الالزمة الضركرية اإلجراءات كضع .1

 .المالية غير كالميف األعماؿ أك مالية مؤسسة تشغيؿ أك تنظيـ أك إدارة في
 ذلػؾ إجػراء فػي بمػا المحػددة لمكاجبػات امتثاليػا افلضػم عمييػا كاإلشػراؼ الماليػة المؤسسػات تنظيـ .2

 .الميدانية المعاينة
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المتثػاؿ  فػي الماليػة غيػر كالميػف كاألعمػاؿ الماليػة المؤسسػات لمسػاعدة التعميمػات إصػدار .3
 في القانكف المحددة لاللتزامات

 حقيقػاتفػي الت المسػاعدة كتقديـ، معيا المعمكمات كتبادؿ األخرل المختصة السمطات مع التعاكف .4
قامة  .كالجرائـ األصمية األمكاؿ غسؿ بجريمة المتعمقة كاإلجراءات القضائية الدعاكل كا 

 اإلبػالغ عػف بشأف المجنة تضعيا التي األىداؼ أك المعايير بمكجب الداخمي التعاكف مستكل رفع .5
 يجػرمالتػي  تمػؾ إلػى باإلضػافة ، القائمػة كالدكليػة الكطنيػة المعػايير كفػؽ، المشػبكىة المعػامالت

 .المستقبؿ في إنفاذىا
 اإلجراءات المنصكص تنفذ التابعة كشركاتيا الخارج في كفركعيا المالية المؤسسات أف مف التأكد .6

 .الدكؿ تمؾ تشريعات تجيزه الذم الحد إلى بقانكف القرار ىذا في عمييا
 عمى أنيا بيا المشتبو الكقائع أك العمميات حكؿ معمكمات أية عف السرعة كجو كعمى الكحدة إبالغ .7

 .األصمية الجرائـ مف أم أك اإلرىاب تمكيؿ أك أمكاؿ غسؿ جريمة تتضمف
 .المفركضة كالعقكبات المتخذة التدابير بشأف إحصائية ببيانات الحتفاظ .8
غسػؿ  مخػاطر كفيػـ كتحديػد المخػاطر عمى القائـ النيج تبّني كالمختصة المشرفة السمطات تتكلى. .9

 المؤسسات المالية التزاـ مدل مف كالتحقؽ كاإلجراءات السياسات عككض اإلرىاب كتمكيؿ األمكاؿ
 المشػرفة رفػع السػمطة عمػى كيتكجػب ،المخاطر عمى القائـ بالنيج المالية غير كالميف األعماؿ أك

 .المجنة إلى الفقرة ىذه أحكاـ بمكجب المتخذة اإلجراءات
 اإلرىاب( كتمكيؿ األمكاؿ غسؿ فحةمكا ـ بشأف 2015 لسنة 20 رقـ بقانكف مف القرار 13)المادة 

 
  في مكافحة ظاىرة غسؿ المكاؿ لممؤسسات المصرفيةالداخمي  الدكر الرقابي 13.2

 

الضػكابط بشػأف سمطة النقػد الفمسػطينية ككحػدة المتابعػة الماليػة  كفؽ التعميمات كالرشادات الصادرة عف
الداخميػة  بيئتيػافية اللتػزاـ بيػا لتحصػيف المصػر الماليػة الجراءات كالسياسات الكاجب عمى المؤسسات ك 

 ، الخارجيػةالداخميػة اك كرفع مستكل الكعى لدييا لمكاجية المخاطر التي قد تتعرض ليا سكاء المخػاطر 
 األكؿتعتبر خػط الػدفاع بإنشاء بعض الكحدات الرقابية الساسية التي ممزمة المؤسسات المصرفية فإف 

ميمػػات بالتعمػػدل التػػزاـ تمػػؾ المؤسسػػات ك  ة لممؤسسػػات المصػػرفيةتقيػػيـ الكضػػاع الرقابيػػك فػػي تحصػػيف 
 ،ف أىػـ الكحػدات الرقابيػة الكاجػب عمػى المؤسسػات المصػرفية إنشػاؤىاكمػ يػة،الصادرة عف الجيات الرقاب

 .األمكاؿضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ  ،التدقيؽ الخارجي ،التدقيؽ الداخمي ،كظيفة المتثاؿ
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عمػى  أكػد 2009ارؼ الصادر عف سمطة النقد الفمسطينية في العػاـ حككمة المصاف دليؿ  أضؼ لذلؾ
 ، يػػاالمعػػززة لمقكاعػػد السػػميمة لمعمػػؿ المصػػرفي فػػي فمسػػطيف كمػػف أىم المبػػادئضػػركرة التػػزاـ المصػػارؼ ب

المتثػػػاؿ كالتػػػدقيؽ الػػػداخمي ك  ،كىيكػػػؿ كدكر مجمػػػس الدارة ، المبػػػادئ المتعمقػػػة بعضػػػكية مجمػػػس الدارة
 كاخالقيات كسمككيات العمؿ.  ، كالفصاح كالشفافية ، لمخاطركالخارجي كادارة ا

 

 بمكجبيػػػا كمػػػدلالصػػػادرة التعميمػػػات الكحػػػدات ك سػػػكؼ يقػػػكـ البحػػػث بفحػػػص الػػػى أم مػػػدل أثبتػػػت ىػػػذه 
اك الحد منيػا مػف خػالؿ نتػائج السػتبانة العمميػة التػي سػيتـ  األمكاؿنجاعتيا في مكافحة عمميات غسؿ 

 نتائجيا التي ستنعكس في الفصؿ الرابع مف ىذا البحث. تكزيعيا عمى مجتمع البحث ك 
 

 المؤسسات المصرفيةكظيفة المتثاؿ في  1.13.2
 

ف انشػػػاء كظيفػػػة بشػػػأالصػػػادرة عػػػف سػػػمطة النقػػػد الفمسػػػطينية ( 4/2008لمتطمبػػػات تعميمػػػات ) اسػػػتنادان 
لمجمػس التقػارير كظيفة مستقمة تقدـ النصح كاإلرشػاد كتراقػب كترفػع  كالتي ىيالمتثاؿ في المصارؼ 

المخػاطر الناشػئة عػف عػدـ التقػارير تتضػمف  حيػث  ،حكؿ مخاطر عدـ المتثاؿ في المصػرؼالدارة 
أك مخػػاطر  ،عػػف ذلػػؾأك المحتممػػة كالخسػػائر الماليػػة الناتجػػة  ،اللتػػزاـ بػػالقكانيف كاألنظمػػة كالتعميمػػات

انيف كاألنظمػػػة كقكاعػػػد السػػػمكؾ السػػػمعة التػػػي قػػػد يعػػػاني منيػػػا المصػػػرؼ نتيجػػػة إلخفاقػػػو بػػػاللتزاـ بػػػالقك 
 كمعايير الممارسات السميمة.

لمقػػػػكانيف  المتثػػػػاؿقػػػػع عمػػػى عػػػػاتؽ اإلدارة العميػػػا لممصػػػػرؼ  كجػػػزء مػػػػف سياسػػػة ي كانشػػػاء ىػػػػذه الكظيفػػػة
بػػة المتثػػاؿ دائرة مختصػػة كمسػػتقمة تسػػمى دائػػرة مراقتسػػند لػػىػػذه الكظيفػػة ك  ، كالتعميمػػات فػػي المصػػرؼ
قػد اكػدت تعميمػات سػػمطة ك  .يػذه الكظيفػة مػف أىميػػة فػي المسػتكيات الرقابيػةللمػا يرأسػيا مسػؤكؿ امتثػاؿ 

 :في انشاء كظيفة المتثاؿ عمىالنقد 
بحيػػث يتػػكفر  ، يجػػب التركيػػز عمػػى اسػػتقاللية كظيفػػة مراقبػػة المتثػػاؿ عػػف أنشػػطة كأعمػػاؿ المصػػرؼ . أ

 لدائرة مراقبة المتثاؿ ما يمي:
عمػى الممفػات كالكثػائؽ كالسػجالت لتػتمكف  عالطػالسيكلة التصاؿ بأم مكظؼ بالمصرؼ أك  .1

 مف أداء مسؤكلياتيا عمى نحك جاد كمحايد.
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المقػػدرة عمػػى تنفيػػذ مسػػؤكلياتيا بمبادراتيػػا الذاتيػػة فػػي جميػػع دكائػػر كأقسػػاـ المصػػرؼ المعرضػػة  .2
 لمخاطر عدـ المتثاؿ.

حػػػػكؿ أم  ، ؽحريػػػػة كتابػػػػة التقػػػػارير لػػػػإلدارة العميػػػػا أك مجمػػػػس اإلدارة كلجنػػػػة المراجعػػػػة كالتػػػػدقي .3
دكف الخشػية  ، مخالفات لمقكانيف كالمػكائح كالتعميمػات كالنتياكػات التػي تػـ كشػفيا أك ابمػغ عنيػا

 مف انتقاـ أك أذل مف اإلدارة أك أم مكظؼ لو عالقة باإلجراء.
 المكارد الكافية لتمكينيا مف القياـ بمسؤكلياتيا باستقاللية ككفاءة كفعالية. .4
يجػػب أف تخضػػع لمتػػدقيؽ عمػػى أعماليػػا  ل أنػػوإت التػػدقيؽ الػػداخمي اسػػتقاللية عمميػػا عػػف عمميػػا .5

 كمراجعة كتقييـ سياساتيا.
تعميمػػات سػػمطة النقػػد الحصػػكؿ عمػػى المكافقػػة المسػػبقة قبػػؿ تشػػترط  المتثػػاؿ  بكألىميػػة عمػػؿ مراقػػ . ب

عمػػى المصػػرؼ أف يبمػػغ سػػمطة النقػػد خػػالؿ ثالثػػيف يكمػػان فػػي حػػاؿ شػػغر ك  ،تعيينػػو كمباشػػرتو العمػػؿ
 مسؤكؿ المتثاؿ ألم سبب مف األسباب.منصب 

 

فػإف عمييػا عمػى األقػؿ  ، بفعاليػة المتثػاؿالقياـ بإدارة مخػاطر عػدـ  المتثاؿحتى تستطيع دائرة مراقبة ك 
 طالع بالميمات التالية:ضال
 تحديد كتقكيـ مخاطر عدـ المتثاؿ التي يتعرض ليا المصرؼ. . أ

كتكضػيح ىػذه القكاعػد إلدارة كمػكظفي  ،كمػا كردت ،تحديد القكاعد الكاجب عمػى المصػرؼ تطبيقيػا . ب
 المصرؼ.

 كرفع التقارير المتعمقة بذلؾ. ،مراقبة امتثاؿ دكائر المصرؼ المختمفة لمتطمبات المتثاؿ . ت
يجاد حمكؿ مناسبة ليا. . ث  استالـ شكاكل المكاطنيف كدراستيا كالعناية بيا بالتحقؽ مف مالبساتيا كا 
 ت المصرفية السميمة تحقيقان لقاعدة "اعرؼ عميمؾ".التأكد مف تطبيؽ المصرؼ لمممارسا . ج
 .األمكاؿالتأكد مف قياـ المصرؼ باللتزاـ بالقكانيف كاإلجراءات الخاصة بمكافحة غسؿ  . ح
 رفع التقارير إلى اإلدارة العميا لممصرؼ. . خ
رفػػع تقريػػر دكرم )نصػػؼ سػػنكم عمػػى األقػػؿ( حػػكؿ مسػػتكل المتثػػاؿ فػػي المصػػرؼ كأم تجػػاكزات  . د

 لمتثاؿ إلى لجنة المراجعة كالتدقيؽ المنبثقة عف مجمس إدارة المصرؼ.لمتطمبات ا
 تكثيؽ عمؿ الدائرة كالتقارير الصادرة عنيا كاإلجراءات التصحيحية التي تـ اتخاذىا. . ذ
 تعزيز كعي مكظفي المصرؼ كتدريبيـ في الجكانب الخاصة بالمتثاؿ. . ر
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 ائرة.التصاؿ مع سمطة النقد كرفع تقارير ليا حكؿ نشاط الد . ز
 

 تحقيقياى إلالمتثاؿ في المصارؼ  كظيفةالتي تسعى  كمف أىـ الىداؼ
كيشػمؿ ذلػؾ مخػاطر عػدـ  ،كجكد نظاـ متكامؿ لحماية المصرؼ مف مخاطر عدـ المتثاؿ العػاـ . أ

كمخػاطر عػدـ  ،المتثاؿ لمقكانيف المحميػة كالدكليػة الممتػدة خاصػة لػدل بمػداف المصػارؼ المراسػمة
كتجنػػػب العقكبػػػات المتكقعػػػة  ، السياسػػػات كالجػػػراءات الداخميػػػة فػػػي المصػػػرؼالمتثػػػاؿ لألنظمػػػة ك 

كتمكيػؿ الرىػاب كضػركرة اللتػزاـ  األمكاؿباإلضافة لمخاطر تبييض ، محميان كعمى مستكل العالـ
 بقكانيف مكافحتيا.

ا كتمكيؿ اإلرىاب المعمكؿ بي األمكاؿاللتزاـ بتطبيؽ المعايير كالضكابط الخاصة بمكافحة غسؿ  . ب
 في فمسطيف ككذلؾ في الدكؿ التي يتعامؿ معيا المصرؼ.

اللتػػػزاـ بالتعػػػاكف مػػػع المؤسسػػػات الدكليػػػة كتمبيػػػة المتطمبػػػات المحميػػػة كالدكليػػػة المتعمقػػػة بالمتثػػػاؿ  . ت
كالقػػانكف الػػكطني األمريكػػي  ،)فاتكػػا(خاصػػة مػػا يتعمػػؽ منيػػا بقػػانكف المتثػػاؿ الضػػريبي المريكػػي 

 .األمكاؿاستبياف كلكسمبرغ لمكافحة غسؿ لمكافحة اإلرىاب "باتريكت" ك 
خاصػة فػي  ، كمسػتكل التعػاكف المتزايػد الػذم يرنػك اليػو ،ابراز الشػفافية التػي يتمتّػع بيػا المصػرؼ . ث

 ة الخدمات المصرفية عمى مستكل العالـ.ضكء عكلم
لقتصػػػػادية كالسػػػػرية دكف المسػػػػاس بالحريػػػػة ا ،السػػػػتمرار بالقيػػػػاـ باألعمػػػػاؿ المصػػػػرفية كالمعتػػػػاد . ج

كاستمرار التعاكف الكثيؽ مػع السػمطات الرقابيػة كالمصػارؼ المراسػمة فػي نفػس الكقػت  ، المصرفية
مػػر األ ، خػػرلأماليػػة كمخػػاطر مخػػاطر سػػمعة كمخػػاطر لتجنػػب مػػا قػػد ينعػػرض لػػو المصػػرؼ مػػف 

ثػره عمػى المصػرؼ نفسػو كعمػى القتصػاد الػكطني الػذم يعتمػد عميػو لمتمكيػؿ العػاـ أالذم يػنعكس 
 .كالخاص

كاشػػػراؾ الدارة العميػػػا لممصػػػرؼ  ،بنػػػاء كاعتمػػػاد سياسػػػات كاجػػػراءات ادارة مخػػػاطر عػػػدـ المتثػػػاؿ . ح
 .فة النزاىة كالسمعة الجيدةكمجمس الدارة في اعطاء الزخـ ألنشطة المتثاؿ كتعميـ ثقا

نػػو بمػػد يعػػاني مػػف أخاصػػة  ،كضػػع اسػػتراتيجية لمتعامػػؿ مػػع المخػػاطر الجيكسياسػػية فػػي فمسػػطيف . خ
كل تمػارس الحككمػة فييػا سػػيطرة  ،كفػي مرحمػة نػزاع مػػع الجانػب السػرائيمي ،تقمبػات سياسػة كبيػرة

تقمبػػات كالحفػػاظ بحيػػث تيػػدؼ الػػى حمايػػة المصػػرؼ مػػف تػػداعيات تمػػؾ ال ،فعميػػة عمػػى قطػػاع غػػزة

https://www.riyadbank.com/ar/Images/riyad-bank-aml-wolfsberg-questionnaire-2015_tcm7-2801.pdf
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كاليػػػداعات كالسػػػتثمارات المباشػػػرة كغيػػػر المباشػػػرة لممصػػػرؼ كعػػػدـ  األمػػػكاؿعمػػػى حركػػػة رؤكس 
 تعريضيا ليّزات قد تأتي عمى ما تبقى مف عالقات مع المصارؼ المراسمة.

التنبػػػؤ كالتخطػػػيط لمراحػػػؿ التغييػػػر فػػػي القػػػكانيف كالسياسػػػات كالػػػنظـ كالتشػػػريعات النافػػػذة كتحضػػػير  . د
 الالزمة استعدادان لتمبية متطمبات الجيات ذات العالقة. التكصيات

العمػػؿ عمػػى خمػػؽ ثقافػػة مبنيػػة عمػػى معػػايير عاليػػة مػػف األمانػػة كالنزاىػػة المينيػػة مػػف خػػالؿ تعزيػػز  . ذ
تطبيػػػؽ معػػػايير السػػػمكؾ المينػػػي التػػػي تحػػػدد كتبػػػيف كاجبػػػات كمسػػػؤكليات العػػػامميف فػػػي المصػػػرؼ 

ؼ مػػػف جيػػػة كحقػػػكؽ مػػػى مصػػػمحة كسػػػمعة المصػػػر بالحػػػدكد المسػػػمكح بيػػػا التػػػي تضػػػمف الحفػػػاظ ع
 انشاء كظيفة المتثاؿ في المصارؼ(بشأف ( 4/2008تعميمات )) خرل.أالعامميف مف جية 

 
 المؤسسات المصرفيةالتدقيؽ الداخمي في  2.13.2

 

 ، األكؿنظران ألىمية الرقابة الداخمية كما تمثمو مف دعػـ لمرقابػة المصػرفية الشػاممة باعتبارىػا خػط الػدفاع 
 ، كحيػػػث أف التػػػدقيؽ الػػػداخمي نشػػػاط مسػػػتقؿ كمكضػػػكعي صػػػمـ إلضػػػافة قيمػػػة كتحسػػػيف أداء المصػػػرؼ

كيسػػاعد المصػػارؼ فػػي إتمػػاـ أىػػدافيا مػػف خػػالؿ تػػكفير أسػػاليب نظاميػػة كرقابيػػة لتقيػػيـ كتحسػػيف فاعميػػة 
ينية فػػإف سػػمطة النقػػد الفمسػػط ، عمميػػات إدارة المخػػاطر كالرقابػػة كالسػػيطرة عمػػى كافػػة أنشػػطة المصػػرؼ

إنشػاء دائػرة أك ب( 4/2008اسػتنادان لمتطمبػات تعميمػات ) المؤسسات المصػرفية الفمسػطينيةجميع  زمتلأ
 :كفؽ المحددات التاليةجياز لمتدقيؽ الداخمي 

 
 ؿ دائرة التدقيؽ الداخمي: تشكي 1

مجمػػػس إدارة كػػػؿ مصػػػرؼ محمػػػي كاإلدارة اإلقميميػػػة لممصػػػارؼ الكافػػػدة إنشػػػاء عػػػاتؽ عمػػػى يقػػػع  . أ
جياز تدقيؽ داخمي بحيث يككف مستقالن استقاللن تامان عف اإلدارة التنفيذية كيتبع لمجمس  دائرة/

بشػػػػكؿ يتناسػػػػب مػػػػع حجػػػػـ أعمالػػػػو  ،اإلدارة مباشػػػػرة أك لجنػػػػة المراجعػػػػة كالتػػػػدقيؽ المنبثقػػػػة عنػػػػو
 كفركعو. 

ؽ ك لجنػػػة المراجعػػػة كالتػػػدقيأيؽ الػػػداخمي مػػػف قبػػػؿ مجمػػػس اإلدارة ف مػػػدير دائػػػرة التػػػدقيعيػػػيػػػتـ ت . ب
 عمى مكافقة خطية مسبقة مف سمطة النقد.كذلؾ بعد الحصكؿ المنبثقة عف المجمس 

يعيف باقي أفراد طاقـ دائرة التدقيؽ الداخمي مف قبؿ لجنة المراجعة كالتػدقيؽ بتكصػية مػف مػدير  . ت
ركاتػػػبيـ كمكافػػػآتيـ كعالكاتيػػػـ كتحػػػدد لجنػػػة المراجعػػػة كالتػػػدقيؽ  ،دائػػػرة/ جيػػػاز التػػػدقيؽ الػػػداخمي
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يػػتـ تقيػػيـ أدائيػػـ السػػنكم مػػف مػػدير دائػػرة التػػدقيؽ الػػداخمي كيعتمػػد مػػف لجنػػة المراجعػػة ك السػػنكية 
 كالتدقيؽ.

 ، عمى مجمس اإلدارة ك/ أك لجنة المراجعة كالتدقيؽ مراعاة الممارسات السػميمة لمتػدقيؽ الػداخمي . ث
 بحيث تضمف بالحد األدنى الجكانب التالية:

المراجعػػة كالتػػدقيؽ إتخػػاذ كافػػة التػػدابير الالزمػػة اإلسػػتمرارية: عمػػى مجمػػس اإلدارة أك لجنػػة  .2
بحيث يعتمد المصرؼ كبشكؿ مستمر عمى كظيفة تػدقيؽ داخميػة تػتالءـ مػع طبيعػة كحجػـ 

لمقيػػػاـ بميػػػاـ التػػػدقيؽ  المػػػؤىميفتشػػػمؿ ىػػػذه التػػػدابير تػػػكفير المػػػكارد كالمػػػكظفيف ك  ، نشػػػاطو
 الداخمي. 

ضػماف اسػػتقاللية العمػؿ عمػػى ة كالتػػدقيؽ اإلسػتقاللية: عمػػى مجمػس اإلدارة أك لجنػػة المراجعػ .3
 كظيفة التدقيؽ الداخمي مف خالؿ ما يمي:

كاف يكػكف لمتػدقيؽ الػداخمي  ،بشػكؿ مباشػر مػع المجمػس أك المجنػة ارتباط دائػرة التػدقيؽ . أ
 الحرية الكاممة في الكصكؿ لكافة بيانات كسجالت كأنظمة المصرؼ.

يكػػػكف لمتػػػدقيؽ الػػػداخمي حريػػػػة يػػػث بح ، رفػػػع تقػػػارير التػػػدقيؽ الػػػى المجمػػػس أك المجنػػػػة . ب
 كالمدقؽ الخارجي.المختمفة  ؼالمصر  قساـأك  التكاصؿ مباشرة مع كافة دكائر

فػػي المصػػالح بػػيف المػػدققيف الػػداخمييف ك تعػػارض أالتأكػػد مػػف عػػدـ كجػػكد أم تضػػارب  . ت
 كالمصرؼ.

 منسػجمان ف يككف أالمتعمؽ بالمدققيف الداخمييف ك الركاتب كالمكافآت يحدد المجمس نظاـ  . ث
 مع أىداؼ التدقيؽ الداخمي.

عتماد ميثاؽ اة المراجعة كالتدقيؽ ضماف كجكد ك ميثاؽ التدقيؽ: عمى مجمس اإلدارة أك لجن .4
يتضمف الميثػاؽ بالحػد األدنػى أىػداؼ كمجػاؿ كظيفػة التػدقيؽ  ، لمتدقيؽ الداخمي بالمصرؼ

لرقابػة األخػرل كصالحيات كمسؤكليات دائرة التدقيؽ الػداخمي كعالقتيػا بكظػائؼ ا ،الداخمي
 .المساءلةكضكابط 

النزاىػػػػػػة: عمػػػػػػى مجمػػػػػػس اإلدارة أك لجنػػػػػػة المراجعػػػػػػة كالتػػػػػػدقيؽ التأكػػػػػػد مػػػػػػف تػػػػػػكفر النزاىػػػػػػة  .5
ف إالمينيػػة فػػي عمػػؿ المػػدقؽ الػػداخمي فػػكلضػػماف  ،كالمكضػػكعية فػػي عمػػؿ التػػدقيؽ الػػداخمي

:ذلؾ   يستمـز
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كراف كاتبػػػػاع سياسػػػػة د ،تجنػػػػب كجػػػػكد أم تضػػػػارب بالمصػػػػالح لممػػػػدققيف مػػػػع المصػػػػرؼ . أ
 .لمكظفي التدقيؽ الداخمي

دائػػرة التػػدقيؽ الػػداخمي بأيػػة أعمػػاؿ تنفيذيػػة مػػف عمميػػات كأنشػػطة مػػكظفي عػػدـ تكميػػؼ  . ب
 المصرؼ.

سياسػػػػة تكفػػػػؿ  اتبػػػػاعلجنػػػػة المراجعػػػػة كالتػػػػدقيؽ المنافسػػػػة المينيػػػػة: عمػػػػى مجمػػػػس اإلدارة أك  .6
بيػدؼ زيػادة قػدراتيـ عمػى فيػـ أنشػطة مػكظفي التػدقيؽ الػداخمي لالمستمر ىيؿ أكالتالتدريب 

 المصرؼ.
خضػػػكع كافػػػة أنشػػػطة المصػػػرؼ لمتػػػدقيؽ الػػػداخمي: عمػػػى مجمػػػس اإلدارة أك لجنػػػة المراجعػػػة  .7

أنشػػطتو كالتػػدقيؽ أف تكفػػؿ خضػػكع كافػػة أنشػػطة المصػػرؼ كفركعػػو كالشػػركات التابعػػة لػػو ك 
 .الخارجية لمتدقيؽ الداخمي

 

 التدقيؽ الداخمي : أىداؼ كمياـ دائرة 2
بمػا  ، حص كتقييـ درجة مالءمة كفاعمية نظاـ الضػبط الػداخمي لكافػة دكائػر كأقسػاـ المصػرؼف . أ

يضمف إلتػزاـ اإلدارة التنفيذيػة بخطػط كسياسػات كأىػداؼ المصػرؼ المعتمػدة مػف مجمػس اإلدارة 
 . كالقكانيف الساريةالتعميمات ك 
مػػا فػػي ذلػػؾ التعميمػػػات المصػػرؼ بالمتطمبػػات التنظيميػػة كالقانكنيػػة ب التػػزاـ مػػدلكتقيػػيـ فحػػص  . ب

 . سارية المفعكؿيعات األخرل لتشر كا ،كالقرارات كاإلرشادات الصادرة عف سمطة النقد
مدل إلتزاـ اإلدارة التنفيذية بالسياسات العامة لممصرؼ كضػكابط الرقابػة الداخميػة فحص كتقييـ  . ت

بمػا يشػمؿ  ، صرؼكأدلة إجراءات العمؿ كاألنظمة كالتعميمات اإلدارية لمم ، كضكابط المخاطرة
 كافة دكائر المصرؼ كفركعو كالشركات التابعة كالفركع الخارجية لممصرؼ.

مػػػدل انسػػػجاـ الييكػػػؿ التنظيمػػػي لممصػػػرؼ مػػػع احتياجػػػات كعمميػػػات المصػػػرؼ فحػػػص كتقيػػػيـ  . ث
 كمدل تكافؽ الكصؼ الكظيفي مع الييكؿ التنظيمي كاإللتزاـ بالمياـ كالمسؤكليات.

مػػة المعمكمػػات ككػػذلؾ مصػػداقية كدقػػة مكاعيػػد البيانػػات الماليػػة إسػػتمرارية كمصػػداقية كدقػػة أنظ . ج
 كالمعمكمات اإلدارية. 

 مدل فاعمية ككفاءة إجراءات إدارة المخاطر كمنيجية تقييـ المخاطر. . ح
 دقة كمصداقية السجالت المحاسبية كالتقارير المالية.فحص  . خ
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الجػػػدكل اإلقتصػػػادية ليػػػذه  تػػػدقيؽ العمميػػػات كتقيػػػيـ الضػػػكابط الداخميػػػة لتنفيػػػذىا ككػػػذلؾالقيػػػاـ ب . د
 العمميات.  

ربطيػػا بتقػػدير مسػػتكيات المخػػاطر التػػي ك نظػػاـ المصػػرؼ فػػي تقييمػػو لكفايػػة رأس المػػاؿ فحػػص  . ذ
 يكاجييا المصرؼ.

 مدل اإللتزاـ بميثاؽ أخالقيات كسمككيات العمؿ المعتمد مف مجمس إدارة المصرؼ. . ر
 نظاـ ككسائؿ حماية أصكؿ المصرؼ. . ز
بعػػػد لجنػػػة المراجعػػػة كالتػػػدقيؽ كريػػػة عػػػف نتػػػائج التػػػدقيؽ كرفعيػػػا إلػػػى إعػػػداد تقػػػارير مفصػػػمة كد . س

 مناقشتيا مع اإلدارة التنفيذية ألخذ ردكدىا عمى المالحظات الكاردة في ىذه التقارير. 
 

 . خطة التدقيؽ الداخمي3
تشػػمؿ كافػػة الميػػاـ الكاجػػب إنجازىػػا خػػالؿ إعػػداد خطػػة مكتكبػػة لمتػػدقيؽ التػػدقيؽ الػػداخمي عمػػى دائػػرة 

 ما يمي: بالعتبارتأخذ ك  ،سنةال
 ككذلؾ لألنشطة التي ستخضع لمتدقيؽ. ، تكقيت كتكرار عمؿ التدقيؽ الداخمي . أ

أف تكػػػكف خطػػػة التػػػػدقيؽ كاقعيػػػة كممكنػػػة التنفيػػػػذ بحيػػػث تػػػتالءـ مػػػػع حجػػػـ عمميػػػات المصػػػػرؼ  . ب
مكانيات دائرة   التدقيؽ البشرية كالفنية.كا 

 الدكائر كالفركع. خطة التدقيؽ لكافة أنشطة المصرؼ كلكافة شمكؿ . ت
الػػػى درجػػػة المخػػػاطر  مسػػػتنده كالتػػػدقيؽ لكافػػػة األنشػػػطة بالمصػػػرؼ الفحػػػص منيجيػػػة ف تكػػػكف أ . ث

 .في النشطة. المتضمنة
 المصرفية كدرجة المخاطر لألنشطة المتكقعة.كالعمميات مراعاة التطكرات في األنشطة  . ج
دد المكظفيف كمػؤىالتيـ العمميػة مف عىا أف تحدد الخطة المكارد المالية كاإلدارية الالزمة لتنفيذ . ح

 التقنية األخرل. كالحتياجاتكالعممية 
 يتـ مراجعة الخطة بشكؿ دكرم لتعديميا كاعتماد ذلؾ مف لجنة المراجعة كالتدقيؽ. . خ

 
 . إجراءات التدقيؽ الداخمي4

أىػػداؼ كخطػػة  بمػػا يشػػمؿالػػداخمي التػػدقيؽ عمػػى دائػػرة التػػدقيؽ الػػداخمي إعػػداد إجػػراءات عمػػؿ  . أ
 تدقيؽ كبما يتكافؽ مع خطة التدقيؽ المعتمدة.عمؿ ال
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تكثيػػؽ كافػػة إجػػراءات التػػدقيؽ ضػػمف أكراؽ العمػػؿ عمػػى أف تعكػػس كافػػة الختبػػارات كالتقييمػػات  . ب
بحيػػػث تػػكفر معمكمػػػات كافيػػػة إلثبػػات أنػػػو تػػػـ تنفيػػذ الميػػػاـ حسػػػب  ، التػػي تمػػػت عمػػى األنشػػػطة

 األصكؿ.
لتػػػي تػػػـ التػػػدقيؽ عمييػػػا ألخػػػذ ردكدىػػػا عمػػػى إصػػػدار تقريػػػر التػػػدقيؽ بعػػػد مناقشػػػتو مػػػع اإلدارات ا . ت

 ف يتـ رفع تقرير بالمالحظات كالنتائج لمجنة المراجعة كالتدقيؽ.أعمى  ، المالحظات
جابػػات أ . ث ف يعػػرض التقريػػر مػػا تػػـ التكصػػؿ إليػػو مػػف مالحظػػات كتكصػػيات مػػف دائػػرة التػػدقيؽ كا 

 تكصيات بشأنيا.كاألىمية النسبية لنقاط الضعؼ كال ،الدكائر التي تـ تدقيؽ أعماليا
كالتػػػي تقػػػكـ بػػػدكرىا بتكجيػػػو لجنػػػة المراجعػػػة كالتػػػدقيؽ يػػػتـ مناقشػػػة تقػػػارير التػػػدقيؽ الػػػداخمي مػػػع  . ج

 .والتقارير لإلدارة التنفيذية لتصكيب المالحظات كالتجاكزات الكاردة في
اإلدارة التنفيذيػػػة بتصػػػكيب المالحظػػػات كرفػػػع  التػػػزاـيقػػـك مػػػدير التػػػدقيؽ الػػػداخمي بمتابعػػػة مػػدل  . ح

 رير لمجنة المراجعة كالتدقيؽ.تقا
أف تحػػتفظ دائػػرة التػػدقيؽ الػػداخمي بسػػجالت الميػػاـ التػػي تػػـ إنجازىػػا كالتقػػارير التػػي تػػـ إصػػدارىا  . خ

 كالمتابعات بشأنيا.
 
 
 

 دكر مدير دائرة التدقيؽ الداخمي .5
 األدنى: مدير دائرة التدقيؽ مسؤكلن أماـ لجنة المراجعة كالتدقيؽ عف الجكانب التالية بالحد يككف

بالميػاـ كالمسػؤكليات اإلشراؼ المباشػر عمػى مػكظفي دائػرة التػدقيؽ الػداخمي كالتأكػد مػف قيػاميـ  . أ
كتقيػيـ أدائيػـ  ،كالتػزاميـ بالمينيػة كالمكضػكعية كالحياديػة فػي تنفيػذ عمػؿ التػدقيؽ ، المككمة ليػـ
ز لمػػكظفي دائػػرة ت كالحػػكافبشػػأف التعيػػيف كالركاتػػب كالمكافػػآلجنػػة المراجعػػة كالتػػدقيؽ كالتكصػػية 

 .التدقيؽ
يككف مدير التػدقيؽ الػداخمي مسػؤكلن عػف إلتػزاـ دائػرة التػدقيؽ الػداخمي بمعػايير التػدقيؽ الػداخمي  . ب

عػدك كبالممارسػات السػميمة لمتػدقيؽ الػداخمي  اد سياسػػات التأكػد مػف كضػع ميثػاؽ كخطػة تػدقيؽ كا 
جراءات عمؿ لمتدقيؽ.  كا 



 

72 

إلدارة/ لجنػػة المراجعػػة كالتػػدقيؽ بشػػأف أنظمػػة الضػػبط التقػػارير بإنتظػػاـ لمجمػػس ا رفػػعالتأكػػد مػػف  . ت
 .في المصرؼالداخمي 

تقػػديـ النصػػح كاإلرشػػاد لػػإلدارة التنفيذيػػة بشػػأف أيػػة ثغػػرات أك نقػػاط ضػػعؼ فػػي أنظمػػة الضػػبط  . ث
 الداخمي كالمخاطر التي يكاجييا المصرؼ في مختمؼ أنشطتو.

 
 لخارجييف لممصرؼد كمع المدققيف ا. عالقة التدقيؽ الداخمي مع سمطة النق6

جػػراءات العمػػؿ ك  الطػػالعيكػكف لمفتشػػي سػػمطة النقػػد حػػؽ  . أ تقػػارير التػػدقيؽ عمػػى خطػػة التػػدقيؽ كا 
 ،بالممارسػات السػميمة لمتػدقيؽ الػداخمي اللتػزاـكتقييـ عمػؿ التػدقيؽ الػداخمي مػف حيػث  الداخمي
 .كشمكلية كفاعمية ككفاءة التدقيؽ الداخمي استقالليةكفحص 

 اـ مالئـ لمتدقيؽ الداخمي بما يتكافؽ مع تعميمات سمطة النقد كالممارسات.لتأكد مف كجكد نظا . ب
يجب إبالغ سمطة النقد بشكؿ فكرم في حاؿ تكقؼ دائرة التدقيؽ أك مدير التدقيؽ عف ممارسػة  . ت

 مياميـ.
التعػػػاكف الفعػػػاؿ مػػػا بػػػيف التػػػدقيؽ الػػػداخمي كالتػػػدقيؽ الخػػػارجي بمػػػا يسػػػاىـ فػػػي تحسػػػيف  ضػػػركرة . ث

التػػدقيؽ الخػػارجي عمػػى األعمػػاؿ المنجػػزة مػػف  اعتمػػادكرفػػع درجػػة  ، ة الداخميػػةالضػػكابط الرقابيػػ
 التدقيؽ الداخمي.

ضػػػػركرة تنسػػػػيؽ الجيػػػػكد بػػػػيف المػػػػدققيف الػػػػداخمييف كالخػػػػارجييف لمناقشػػػػة األمػػػػكر ذات اإلىتمػػػػاـ  . ج
. كتبػادؿ تقػارير التػػدقيؽ كالرسػائؿ اإلداريػة كالمفػاىيـ العامػػة لتقنيػات كأسػاليب التػػدقيؽ ،المشػترؾ

  (رؼاالتدقيؽ الداخمي في المص دائرة انشاء ( بشأف 4/2008تعميمات ))
 
 

 في المؤسسات المصرفية األمكاؿضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ   3.13.2
 

لكافػػػة  سػػػريعةكمػػػا تتطمبػػػو مػػػف اجػػػراءات كمراقبػػػة كمتابعػػػة  األمػػػكاؿاف الطبيعػػػة الخاصػػػة لجريمػػػة غسػػػؿ 
ؾ الفػػػكرم لمتبميػػػغ عػػػف ام عمميػػػات أك أنشػػػطة يػػػتـ النشػػػطة كالعمميػػػات داخػػػؿ المصػػػرؼ بيػػػدؼ التحػػػر 

الزمػت سػمطة فقػد  األمػكاؿغسػؿ ظػاىرة مكافحػة عمميػة كنتيجػة ألىميػة عامػؿ الكقػت فػي  ، الشتباه بيا
فػػػي  األمػػػكاؿتعيػػػيف ضػػابط اتصػػػاؿ مكافحػػػة غسػػؿ ب المؤسسػػػات المصػػرفية الفمسػػػطينيةالنقػػد الفمسػػػطينية 

حػػػدة المتابعػػػة الماليػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػاإلبالغ عػػػف تقػػػارير التصػػػاؿ بك يكػػػكف لػػػو القػػػدرة عمػػػى  ،المصػػػارؼ
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ت متطمبػات ىػذه كجػاء( 3/2015رقػـ )تعميمػات كذلؾ بمكجػب متطمبػات  األمكاؿالشتباه بجرائـ غسؿ 
 التعميمات عمى النحك التالي:

 ( نطاؽ التطبيؽ1المادة )
بمزاكلػػػة العمػػػؿ  حكػػػاـ ىػػػذه التعميمػػػات عمػػػى كافػػػة المصػػػارؼ المػػػرخص ليػػػا مػػػف سػػػمطة النقػػػدأتطبػػػؽ  

 المصرفي في فمسطيف.
 ( التعييف2المادة )

لمتابعػة اللتػزاـ كذلؾ  األمكاؿانشاء كظيفة ضابط اتصاؿ غسؿ مجمس الدارة ىك المسؤكؿ عف ف إ . أ
لػى مكظػؼ مسػتقؿ يسػمى ضػابط اتصػاؿ إكتسند ىذه الكظيفػة  ،األمكاؿقانكف مكافحة غسؿ  بأحكاـ

 .األمكاؿمكافحة غسؿ 
ي المصػرؼ فػ األمػكاؿالشراؼ عمى ضابط اتصػاؿ مكافحػة غسػؿ مجمس الدارة  مف مسؤكليات فإ . ب

 .الكظيفة هخرل تنشأ بمكجبيا ىذأية كثيقة رسمية أك أكالمصادقة عمى الميثاؽ 
ك أمػع مسػؤكلية المجمػس ل يمغػي كل يتعػارض  األمػكاؿانشاء كتعيػيف ضػابط اتصػاؿ مكافحػة غسػؿ  . ت

لتػػزاـ بػػالقكانيف كالمػػكائح كالتعميمػػات كقكاعػػد السػػمكؾ كمعػػايير الدارة العميػػا كمػػكظفي المصػػرؼ عػػف ال
 .األمكاؿالممارسات المينية السميمة المتعمقة بمكافحة غسؿ 

اعتمػػاد دليػػؿ اجػػراءات عمػػؿ ك لجنػػة المراجعػػة كالتػػدقيؽ المنبثقػػة عػػف المجمػػس أعمػػى مجمػػس الدارة  . ث
سػاليب أكلكيػات كمسػؤكليات ك أيحػدد فيػو بشػكؿ كاضػح  األمػكاؿلكظيفة ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ 

يػػػة أجػػػراءات التصػػػحيحية فػػػي حػػػاؿ اكتشػػػاؼ ليػػػة اتخػػػاذ الآ بمػػػا يشػػػمؿليػػػات رفػػػع التقػػػارير آالعمػػػؿ ك 
 مخالفات.

 
 ( الستقاللية3المادة )

تػكفر يجػب عمػاؿ المصػرؼ أنشطة ك أعف  األمكاؿضماف استقاللية عمؿ ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ ل
 ما يمي:

ك لمجنػة المراجعػة كالتػدقيؽ ألمجمػس الدارة تػابع ؿ التنظيمػي لممصػرؼ عمى الييكػ ومكقعف يككف أ . أ
 .كذلؾ لضماف استقالليتو المنبثقة عنو

ة مسػػؤكليات قػػد يكػػكف فييػػا تضػػارب أيػػتنفيػػذم فػػي المصػػرؼ كالبتعػػاد عػػف نشػػاط م أعػػدـ القيػػاـ بػػ . ب
 لممصالح.
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كالسػجالت ليػتمكف ات كالكثػائؽ ك الطػالع عمػى الممفػأم مكظؼ فػي المصػرؼ أسيكلة التصاؿ ب . ت
 .الحرية التامة التي تمكنو مف تنفيذ مسؤكلياتو مع ضماف داء مسؤكلياتوأمف 

يػػة مخالفػػات أاجعػػة كالتػػدقيؽ المنبثقػػة عنػػو حػػكؿ ك لجنػػة المر أة كتابػػة التقػػارير لمجمػػس الدارة حريػػ . ث
ذل مػػف األك أف الخشػػية مػػف النتقػػاـ لمقػػكانيف كالمػػكائح كالتعميمػػات كالنتياكػػات داخػػؿ المؤسسػػة دك 

 ككذلؾ عند ابالغ الكحدة عف حالت الشتباه. ، ك أم مكظؼ لو عالقة  باإلجراءأالدارة 
 فعالية.ك المكارد الكافية لتمكينو مف القياـ بمسؤكلياتو باستقاللية تكفير  . ج
يخضػػع لمتػػدقيؽ عمػػى اسػػتقاللية عممػػو عػػف مراقػػب المتثػػاؿ كالتػػدقيؽ الػػداخمي كادارة المخػػاطر لكنػػو  . ح

مف قبؿ التدقيؽ الػداخمي بمػا ل يتعػارض كالحفػاظ عمػى سػرية المعمكمػات الخاصػة بحػالت عمالو أ
 الشتباه.

 
 ( المياـ4المادة )

 .األمكاؿرير الشتباه بجرائـ غسؿ التصاؿ بكحدة المتابعة المالية فيما يتعمؽ باإلبالغ عف تقا . أ
 تيا بشكؿ دكرم.كمراجع األمكاؿغسؿ اعداد السياسات كاجراءات مكافحة العمؿ عمى  . ب
متابعػػة كتنسػػيؽ البػػرامج التدريبيػػة الخاصػػة بمكافحػػة رفػػع مسػػتكل الػػكعي فػػي المصػػرؼ مػػف خػػالؿ  . ت

 لمكظفي المصرؼ. األمكاؿغسؿ 
 ، كالتعميمػػات بمكجبػػو األمػػكاؿالتأكػػد مػػف مػػدل التػػزاـ المصػػرؼ بأحكػػاـ قػػرار بقػػانكف مكافحػػة غسػػؿ  . ث

 لمجنة المنبثقة عنو.ك اأكرية لمجمس الدارة رفع التقارير الدمف خالؿ 
 الئتمانية كالستثمارية. ات النقدية كالحكالت كالمعامالتمراقبة العمميلي لاستخداـ النظاـ اآل . ج
سػػماء المشػػبكىيف كمػػا يػػتـ عمييػػا مػػف تعػػديالت كفػػؽ المعػػايير الدكليػػة ذات أمتابعػػة قػػكائـ فحػػص ك  . ح

 العالقة.
 ، متكسػػطة ، جػػة مخػػاطرىـ )مرتفعػػةلدر  تصػػنيؼ عمػػالء المصػػرؼ كفقػػان العمػػؿ عمػػى انشػػاء قاعػػدة ل . خ

 منخفضة( كالستمرار بمراقبة كمتابعة العمالء ذكم المخاطر المرتفعة كالمتكسطة.
 لمجمس الدارة عف كافة العمميات غير العادية كالمشتبو بيا. كاإلحصائياتاعداد التقارير  . د
ع العمميػات المشػبكىة الحتفاظ بالسجالت كالدراسات كالمعمكمات عف كافػة البيانػات الخاصػة بجميػ . ذ

 كغير العادية.
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المكظفيف في المصرؼ مف تطبيؽ قاعدة اعػرؼ ليات المناسبة لفحص كتقييـ مدل التزاـ كضع اآل . ر
 عميمؾ بمختمؼ مستكياتيا كتطبيقاتيا.

 ك رفض العمالء.أليات قبكؿ آحديد آليات انشاء عالقات العمؿ ك ت . ز
 

 ( تعييف كانياء خدمات ضابط التصاؿ5المادة )
 ك لجنة المراجعة كالتدقيؽ المنبثقة عنو.أف ضابط التصاؿ مف مجمس الدارة عيتـ تي . أ
ف يػػتـ مناقشػػة أبقػػرار مػػف مجمػػس ادارة المصػػرؼ عمػػى ك عػػزؿ ضػػابط التصػػاؿ أيػػتـ انيػػاء خػػدمات  . ب

( بشػػأف تعيػػيف ضػػابط اتصػػاؿ 3/2015تعميمػػات رقػػـ )) سػػباب ذلػػؾ لسػػمطة النقػػد قبػػؿ اتخػػاذ القػػرار.أكتكضػػيح 

 .في المصارؼ( األمكاؿغسؿ مكافحة 
 
 

التػػدابير التػػي تتخػػذىا المؤسسػػات المصػػرفية لمكقايػػة مػػف العمميػػات كالنشػػاطات  14.2
 المصرفية المشبكىة المستخدمة في عمميات غسؿ األمكاؿ

 

غيػر المشػركعة كذلػؾ لمػا تتمتػع بػو  األمػكاؿد المؤسسات المصرفية مف أىـ الحمقات التي تدكر فييػا ت ع
 سػػػرعة التنفيػػػذ بتمتػػػاز تقػػػدميا ك التػػػي الماليػػػة كالخػػػدمات العمميػػػات فػػػي مػػػف تعػػػدد كتنػػػكع  ىػػػذه المؤسسػػػات

اخفػاء الدكر البارز فػي  يعطيياالعمميات تمؾ تمتاز بيا التي الخصائص ىذه ف أك  ، فيما بينيا كالتداخؿ
 صفة المشركعية عمييا.فاء ضكا   الصميغير المشركعة عف مصادرىا  األمكاؿمصادر 

 

أكثر كضكحان مع تقدـ العمميػات الماليػة كاسػتخداـ األسػاليب المصرفية يككف دكر المؤسسات كيمكف أف 
فػي المصػرفية كعميو فإننا سػكؼ نقػكـ بتبيػاف الػدكر الػذم تقػكـ بػو تمػؾ المؤسسػات  ،التكنكلكجية الحديثة

( مػػف 6) الػػكاردة بمكجػػب المػػادةبالمتطمبػػات مػػف خػػالؿ دراسػػة التزاماتيػػا  األمػػكاؿمكافحػػة ظػػاىرة غسػػؿ 
العنايػػػة كتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب بشػػػأف  األمػػػكاؿبشػػػأف مكافحػػػة غسػػػؿ  2015( لسػػػنة 20القػػػرار بقػػػانكف رقػػػـ )

التػػدابير الداخميػػة الكاجػػب عمػػى المصػػارؼ ك  ،كالحتفػػاظ بالسػػجالت ،العمػػالءالتعػػرؼ عمػػى الكاجبػػة تجػػاه 
 .كالتدابير الكقائية اإلضافية ،كالتصريح بالشتباه "كاجب اإلبالغ" ، اتخاذىا
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حػػػث بفحػػػص الػػػى أم مػػػدل أثبتػػػت ىػػػذه التػػػدابير الكقائيػػػة كالتعميمػػػات الصػػػادرة بمكجبيػػػا اسػػػكؼ يقػػػـك الب
ك الحد منيا مف خالؿ نتائج الستبانة العمميػة التػي أ األمكاؿكمدل نجاعتيا في مكافحة عمميات غسؿ 

 :البحثكس في الفصؿ الرابع مف ىذا سيتـ تكزيعيا عمى مجتمع البحث كنتائجيا التي ستنع
 

 العمالءالتعرؼ عمى العناية الكاجبة تجاه 1.14.2
 

( 6تمكيػؿ اإلرىػاب فػي المػادة )ك  األمكاؿبشأف مكافحة غسؿ  2015( لسنة 20ألـز القرار بقانكف رقـ )
بػػػالتعرؼ عمػػى عمالئيػػـ الطبيعيػػػيف أك  القيػػاـعمػػاؿ كالميػػف غيػػػر الماليػػة المؤسسػػات الماليػػػة كاأل ، منػػو

ندات فػي كالتحقػؽ مػف ىكيػاتيـ مػف خػالؿ الكثػائؽ أك البيانػات أك المسػت ،يد الحقيقػيالعتبارييف كالمسػتف
تنفيػذ أم عمميػة مػف كقػت إلػى آخػر حػيف يبػدم العميػؿ رغبتػو فػي تنفيػذ ك أ ،نشكء عالقػة العمػؿحالت 

سػكاءن أجريػت  األمػكاؿالكطنية لمكافحػة غسػؿ عممية تصؿ قيمتيا أك تتجاكز القيمة التي تحددىا المجنة 
ذا كاف مبمغ العممية غير معركؼ  ،كعممية كاحدة أك عدة عمميات يبدك أنيا متصمة مع بعضيا بعضان  كا 

في كقت إجرائيا يتـ التعرؼ عمى ىكية العميؿ حالما تتـ معرفة المبمغ أك الكصكؿ إلى الحد المطمكب. 
فايػة البيانػات المتعمقػة كحالػة الشػؾ فػي صػحة أك ك ،محميػان أك دكليػان  األمػكاؿتحكيػؿ  باإلضافة إلػى حالػة

كفػػي حالػػة الشػػتباه فػػي غسػػؿ أمػػكاؿ أك تمكيػػؿ  ، بتحديػػد ىكيػػة العميػػؿ التػػي تػػـ الحصػػكؿ عمييػػا مسػػبقان 
 .إرىاب
كتمكيػػؿ الرىػػاب بشػػأف التعػػرؼ عمػػى  األمػػكاؿبشػػػأف مكافحػػة غسػػؿ  2015لسػػنة  20مػػف القػػرار بقػػانكف رقػػـ  6)المػػادة 
 العمالء(

 

حػػػالت التعػػػرؼ الصػػػادرة عػػػف المجنػػػة الكطنيػػػة بشػػػأف  األمػػػكاؿغسػػػؿ  ككفػػػؽ متطمبػػػات تعميمػػػات مكافحػػػة
 :ككف تمف العمالء  ؽالتحقاجراءات فإف  كالتحقؽ مف العمالء

 عند نشكء عالقة عمؿ مع العميؿ. . أ
عندما يبدم العميؿ رغبتو باجراء اية عممية مالية اك تحكيؿ مالي نقدم دكلي اك محمي تزيد قيمتو  . ب

 كي اك ما يعادليا بالعمالت الخرل.عف عشرة الؼ دكلر امري
ك أخػػر تسػػاكم ك تحػػكيالت نقديػػة مػػف كقػػت آلأشػػخص رغبتػػو فػػي تنفيػػذ عمميػػة ماليػػة عنػػدما يبػػدم  . ت

 خرل.ك ما يعادليا بالعمالت األأمريكي ألؼ دكلر آتتجاكز قيمتيا مبمغ عشرة 
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ف المجنػػػة الكطنيػػػة لمكافحػػػة غسػػػؿ كالصػػػادرة عػػػ الفمسػػػطينية المؤسسػػػات المصػػػرفية( الخاصػػػة ب1/2009تعميمػػػات رقػػػـ ))
 (األمكاؿ

 

كفػؽ  )التدابير( الالـز اتخاذىا مف قبؿ المصارؼ عند فتح حسػابات لمعمػالء باإلجراءاتما فيما يتعمؽ أ
 :التعميمات الصادرة عف المجنة الكطنية متطمبات

  .الشخص الطبيعي-1
كثيقػػة رسػػمية معتبػػرة م أك أك جػػكاز سػػفره ألشػػخص الطبيعػػي ابػػراز بطاقػػة ىكيتػػو الطمػػب مػػف ا . أ

لمتعػػرؼ كالتحقػػؽ مػػف السػػـ الربػػاعي كرقػػـ اليكيػػة كالعنػػكاف كمكػػاف اقامتػػو كتػػاريخ كمكػػاف  قانكنػػان 
كما كيتعيف الحصكؿ عمى عنكاف الشخص فػي بمػد القامػة الػدائـ بالنسػبة  ،الميالد كمحؿ عممو

 ف.يلألشخاص غير الفمسطيني
الحصػػكؿ عمييػػا مػػف تػػـ ات كالمعمكمػػات التػػي اتخػػاذ اجػػراءات التحقػػؽ الالزمػػة مػػف صػػحة البيانػػ . ب

المصػػػدرة  كالتصػػػاؿ بالجيػػػات المختصػػػة ،العميػػػؿ كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ مصػػػادر محايػػػدة كمكثكقػػػة
 عاله.أييا إللمبيانات المشار  ةلمكثائؽ الرسمية المثبت

الككالػة مصػدقة مػف الطمب مف الككيؿ الذم يجرم العممية نيابة عف المتعامؿ ابراز نسخو عف  . ت
 ليكية كؿ مف الككيؿ كالمككؿ. ةلى المستندات المثبتإضافة عدؿ باإلكاتب ال

ك شػػيكات مسػػافريف فػػي حسػػاب قػػائـ بكاسػػطة أة المػػكدع عنػػد ايػػداع مبػػالغ نقديػػة كػػد مػػف ىكيػػأالت . ث
م مػف أذا كػاف إك أفي عقد التككيؿ يخػص ذلػؾ الحسػاب  شخص/ أشخاص ل تظير اسماؤىـ

 في الحساب. األمكاؿمف صاحب الحساب بايداع  شخاص مف غير المخكليف قانكنان كلئؾ األأ
ميػػة يجػػب الحصػػكؿ عمػػى المسػػتندات ىك فاقػػدم األأشػػخاص ناقصػػي فػػي حػػاؿ التعامػػؿ مػػع األ . ج

 .المتعمقة بيـ كبمف يمثميـ قانكنان 
 الشخص العتبارم -2

كانو كمقره الرئيسي كىكيات مدرائو التحقؽ مف المعمكمات المتعمقة باسـ الشخص العتبارم كعن . أ
النظػاـ  ،سيسأعقد الت ، مثؿ شيادة التسجيؿ ، از مستندات مصدقة رسميان كميا القانكني كابر كش

 كبياف ممثمو القانكني. ،المفكضيف بالتكقيع ،الداخمي
س المػاؿ لمشػركة أ% مػف ر 10ف الذيف تتجاكز ممكيػتيـ ك المساىميأسماء الشركاء أالتحقؽ مف  . ب

 لمثبتة ليذه البيانات.رفاؽ المستندات اا  ف ك يكالمستفيديف الحقيقي
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 في حكميا ىمية كمات الخيرية كالييئات األالجمعيا-3
شػػيادة  ، صػػكؿالمسػػتندات التاليػػة مصػػدقة حسػػب األ التحقػػؽ مػػف شػػكميا القػػانكني مػػف خػػالؿ ابػػراز

 اقيػػػػع المفكضػػػػيف الصػػػػادرة مػػػػف الجيػػػػاتككتػػػػاب اعتمػػػػاد تك  ،ك الييئػػػػة الرسػػػػميةأالتسػػػػجيؿ لمجمعيػػػػة 
 بياف ىكية ممثميا القانكني. ، خميالنظاـ الدا ، المختصة

 
 اىتمامػػان  ف تػػكلي الشػػخاص المعرضػػيف سياسػػيان أ المؤسسػػات المصػػرفيةعمػػى  ك المخػػاطرك العمػػالء ذ-4

كذلػػؾ مػػف خػػالؿ القيػػاـ بػػاإلجراءات  ،شػػخاص ذك مخػػاطرة عاليػػةأعنػػد التعامػػؿ معيػػـ باعتبػػارىـ  خاصػػان 
 التالية:
 ( مف ىذه التعميمات.2فقرة )ب( مف المادة )التثبت مف ىكيتو بشكؿ دقيؽ كفؽ متطمبات ال . أ

 الحصكؿ عمى مكافقة الدارة العميا قبؿ بدء التعامؿ معو. . ب
 مكالو المراد ايداعيا كمصادر ثركتو.أكد مف مصادر أالت . ت
ك المسػػػتفيديف الحقيقيػػػيف أ كضػػػع نظػػػاـ لدارة المخػػػاطر الخاصػػػة بػػػالعمالء المعرضػػػيف سياسػػػيان  . ث

 الذيف ينتمكف ليذه الفئة.
 .تابعة الدقيقة كالمستمرة لتعامالت ىؤلء العمالءالم . ج

 
 
 العناية الخاصة-5

 لت التالية:افي الح خاصان  بذؿ اىتمامان  المؤسسات المصرفيةعمى 
 مانات )الخزائف الحديدة(.صناديؽ األ تأجيرعند  . أ

 عند تحصيؿ شيكات أطراؼ ثالثة غير معركفة مف الخارج. . ب
نماط الصفقات كالتعامالت العاديػة أك كبيرة كجميع أدة ك صفقات معقأعند طمب تنفيذ عمميات  . ت

ككػػذلؾ  (OFFSHORE)كتمػػؾ المتصػػمة بنشػػاط  ، ةليػػا مقاصػػد ماليػػة كاضػػح التػػي ل يتػػكفر
 .صكليان أك غير مسجمة أاعتبارية ليس ليا كجكد قانكني  بأشخاصالعمميات المرتبطة 

مػػف  ك المتكػػررة انطالقػػان ألكبيػػرة العمػػالت بمراكػػز ماليػػة( ا جنبػػي )شػػراء كبيػػععمميػػات القطػػع األ . ث
 مبالغ نقدية.
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 كبر.أؿ قطع نقدية بمبادلة كميات كبيرة مف القطع النقدية مقا . ج
ل يتناسػػػب مػػػع طبيعػػػة  ك ايػػػداعات متكػػػررة لمبػػػالغ يشػػػكؿ مجمكعيػػػا حجمػػػان أايػػػداع مبػػػالغ كبيػػػرة  . ح

 نشاط العميؿ الظاىر كالحجـ المعتاد لعممياتو.
ؿ مبػالغ كبيػرة الػى بمػداف اجنبيػة اك لتمقػي تحػكيالت بمبػالغ تشغيؿ حساب بصكرة اساسية لتحكي . خ

 كبيرة منيا.
مػع طبيعػة  تػتالءـصرؼ شيكات لحاممو مصدرة مف الخارج اك شػيكات اسػمية بمبػالغ كبيػرة ل  . د

 كحجـ نشاط العميؿ المعتاد اك يزعـ انيا مكاسب مف المقامرة مثال.
ي كالتػي يراىػا البنػؾ غيػر متناسػبة مػع حجػـ العمميات الكبيرة اك المتكررة المتصمة بنشاط خارج . ذ

 نشاط العميؿ.
كالصػػػادرة عػػػف المجنػػػة  الفمسػػػطينية المؤسسػػػات المصػػػرفية( الخاصػػػة ب1/2009رقػػػـ ) األمػػػكاؿ)تعميمػػػات مكافحػػػة غسػػػؿ 
 (األمكاؿالكطنية لمكافحة غسؿ 

 

 الكاجب عمى المصارؼ اتخاذىا الداخميةالتدابير  2.14.2
 

بشػأف   2015لسػنة  20( مف القرار بقانكف رقػـ 11آخر بمكجب المادة ) يتكجب عمى المصارؼ التزاـ
 ، األمػػكاؿيتمثػػؿ ىػػذا اللتػػزاـ بإعػػداد كتنفيػػذ بػػرامج لمنػػع غسػػؿ  كتمكيػػؿ اإلرىػػاب األمػػكاؿمكافحػػة غسػػؿ 

بمػػا فييػػا اإلجػػراءات اإلداريػػة  ، السياسػػات كاإلجػػراءات كالضػػكابط الداخميػػة  عمػػى أف تشػػمؿ ىػػذه البػػرامج
جػػراءات اإلشػػراؼ المناسػػبة لضػػماف أعمػػى المعػػايير عنػػد تعيػػيف المػػكظفيف. إضػػافة إلػػى  ،ليػػا لالمتثػػاؿ كا 

بيدؼ مساعدتيـ عمى التعرؼ عمى العمميات كاألفعاؿ التػي  ، التدريب المتكاصؿ لممسؤكليف كالمكظفيف
بات مػف كما يجب أف تشمؿ ىػذه البػرامج ترتيبػات داخميػة لمراجعػة الحسػا ، األمكاؿترتبط بظاىرة غسؿ 

أجؿ التحقؽ مػف اللتػزاـ بػاإلجراءات المتخػذة إلنفػاذ أحكػاـ القػانكف كالمتثػاؿ ليػا إضػافة لكجػكب تعيػيف 
كقػػد  ، األمػػكاؿمػػف عمميػػات غسػػؿ ضػػابط امتثػػاؿ لمراقبػػة امتثػػاؿ الشػػخص الخاضػػع إلجػػراءات الكقايػػة 

يػد عمػى ضػركرة تػكفير كلكنيػا أغمفػت التأك ، اختصاصػو كمسػؤكلياتو( مػف نفػس المػادة 2)الفقػرة  حددت
 ظركؼ الستقاللية لو.
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لسػنة  20مػف القػرار بقػانكف رقػـ  (12)نصػت المػادة  ، كانسجامان مع تكصػيات مجمكعػة العمػؿ المػالي 
كتمكيػؿ اإلرىػػاب عمػى التػػزاـ الفػركع كالشػػركات التابعػة لألشػػخاص  األمػػكاؿبشػأف مكافحػػة غسػؿ  2015

 .األمكاؿبير الكقاية مف عمميات غسؿ بتدا ، كالمكجكديف خارج فمسطيف ، الخاضعيف
كتمكيػػؿ اإلرىػػاب بشػػأف التػػػدابير  األمػػػكاؿبشػػأف مكافحػػة غسػػؿ   2015لسػػنة  20( مػػف القػػرار بقػػانكف رقػػػـ 11)المػػادة )
 الداخمية(
كتمكيػػؿ اإلرىػػاب بشػػأف الشػػركات  األمػػكاؿبشػػأف مكافحػػة غسػػؿ   2015لسػػنة  20( مػػف القػػرار بقػػانكف رقػػـ 12)المػػادة )
 التابعة(

 

 حفظ السجالت 3.14.2
 

كتمكيػؿ  األمػكاؿبشػأف مكافحػة غسػؿ   2015لسػنة  20مف القػرار بقػانكف رقػـ  (10)بمكجب المادة    
 بجميػع الماليػة الحتفػاظ غيػر كالميػف كاألعمػاؿ الماليػة المؤسسػات عمػىيكجػب القػانكف  اإلرىػاب
 عالقػة انتيػاء أك الماليػة مػةالمعام انتيػاء تػاريخ مػف سػنكات 10 عػف لتقػؿ لمػدة كالمسػتندات السجالت

، خارجيػة أك محميػة كانػت سػكاء ،كالنقديػة التجاريػة كالصػفقات العمميػات الماليػة بإيضػاح كذلػؾ، العمػؿ
 كتمكػيف، الشخصػية اليكيػات كثػائؽ كصػكر التجاريػة الحسػابات كالمراسػالت بممفػات الحتفػاظ ككػذلؾ

نمحػظ أف ، كفػي ىػذا السػياؽ بيػا كؿالمعمػ التشػريعات كفػؽ الحصػكؿ عمييػا مػف القضػائية السػمطات
قػد حػدد المعمكمػات كالكثػائؽ التػي يجػب عمػى  -بخالؼ القانكف المصػرم كاألردنػي-القانكف الفمسطيني 

 .األشخاص الخاضعيف الحتفاظ بيا في سجالتيـ تحقيقان لاللتزاـ بحفظ السجالت كالمستندات
بشػػػػأف حفػػػػظ  كتمكيػػػػؿ اإلرىػػػػاب األمػػػػكاؿكافحػػػػة غسػػػػؿ بشػػػػأف م  2015لسػػػػنة  20مػػػػف القػػػػرار بقػػػػانكف رقػػػػـ  10)المػػػػادة  

 (.السجالت

 التصريح بالشتباه "كاجب اإلبالغ" 4.14.2
 

كتمكيػػؿ اإلرىػػاب فػػي المػػػادة  األمػػػكاؿبشػػأف مكافحػػة غسػػؿ   2015لسػػػنة  20القػػرار بقػػانكف رقػػـ نػػص 
لػػػػـز حيػػػػث أ ، صػػػػراحةن عمػػػػى التػػػػزاـ المصػػػػارؼ بالتصػػػػريح بالشػػػػتباه عػػػػف المعػػػػامالت المشػػػػبكىة( 14)

المصػػارؼ كغيرىػػا مػػف الجيػػات الخاضػػعة لمقػػانكف بتقػػديـ تقػػارير عمػػى كجػػو السػػرعة إلػػى كحػػدة المتابعػػة 
لمعػػامالت يجػػرم اأك فػػي حالػػة كجػػكد أسػػس معقكلػػة لالشػػتباه فػػي أف أمػػكاؿ  ،الماليػػة فػػي حالػػة اشػػتباىيـ

مؤشران عمى جريمة أك كاف لدييا عمـ بكاقعة أك نشاط قد يشكؿ ، تنفيذىا أماميا تمثؿ متحصالت جريمة
كتمكيػؿ اإلرىػاب أك أم مػف الجػرائـ األصػمية بصػرؼ النظػر عػف القيمػة النقديػة لممعاممػة  األمػكاؿغسؿ 
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يمتـز األشخاص الخاضعيف بما فييػا المصػارؼ بتقػديـ التصػريح بالشػتباه بصػرؼ  ، المشبكىة كبالتالي
 النظر عف قيمة المعاممة التي يتـ إنجازىا أك محاكلة إنجازىا.

 

كذلؾ بخالؼ الحاؿ بالنسبة لتجار المعادف الثمينة كاألحجار الكريمة الذيف يتعاممكف في الصفقات ذات 
غيػػر ممػػزميف بالتصػػريح بالشػػتباه عػػف  ، فيػػؤلء باعتبػػارىـ أحػػد األشػػخاص الخاضػػعيف ، القيمػػة العاليػػة

تعػػادؿ أك تتجػػاكز القيمػػة  إل إذا كانػػت القيمػػة النقديػػة لممعػػامالت التػػي يجركنيػػا ، المعػػامالت المشػػبكىة
بمكجػب تعميمػات تصػدرىا ليػذه  ، كتمكيػؿ اإلرىػاب األمػكاؿالتي تحددىا المجنة الكطنيػة لمكافحػة غسػؿ 

يجػرم تنظػيـ كيفيػة تقػديـ التصػريح بالشػتباه  ، الغاية. كبمكجب تعميمات تصدرىا كحدة المتابعة المالية
 كالبيانات التي يجب تقديميا. 

 

كذلػؾ مػف  ،يالحػظ تكسػع القػانكف الفمسػطيني فػي نطػاؽ اللتػزاـ بالتصػريح بالشػتباه ،بناءن عمى مػا تقػدـ
 عمى نحكيف:

اشتماؿ اللتزاـ بالتبميغ عمى جميػع المعػامالت ألم أمػكاؿ متحصػمة مػف جػرائـ دكف القتصػار عمػى  .1
 أك تمكيؿ اإلرىاب. ،األمكاؿجرائـ غسؿ 

أم أف  ،دكف القتصػػػار عمػػػى تنفيػػػذىا ، معػػػامالتاشػػػتماؿ اللتػػػزاـ بػػػالتبميغ عمػػػى محػػػاكلت إبػػػراـ ال .2
المؤسسػػات الماليػػػة المصػػػرفية كغيػػػر المصػػػرفية ممزمػػػكف بالتصػػػريح بالشػػػتباه فػػػي حالػػػة الشػػػركع فػػػي 

 .2015( لسنة 20( مف القرار بقانكف رقـ )14/2لممادة ) إجراء معامالت مشبكىة كفقان 
 

 ، حماية القانكنية الالزمة للتزاـ التصريح بالشػتباهفي مجاؿ تكفير ال ،تماشيان مع المعايير الدكليةك      
كتمكيػػؿ اإلرىػػاب فػػي المػػػادة  األمػػػكاؿبشػػأف مكافحػػة غسػػؿ   2015لسػػػنة  20القػػرار بقػػانكف رقػػـ نػػص 

عمػػػى عػػػدـ جػػػكاز اتخػػػاذ أم إجػػػراءات جنائيػػػة أك مدنيػػػة أك تأديبيػػػة أك إداريػػػة بخصػػػكص انتيػػػاؾ ( 17)
ا أك مسػػػػؤكلييا أك يييػػػػة ضػػػػد األشػػػػخاص الخاضػػػػعيف أك مػػػػدير قدالسػػػػرية المصػػػػرفية أك المينيػػػػة أك التعا

 مكظفكىا الذيف رفعكا كبحسف نية تقارير أك قدمكا معمكمات بما يتفؽ كأحكاـ القرار بقانكف.
 األمػػػكاؿبشػػػأف مكافحػػػة غسػػػؿ   2015لسػػػنة  20( مػػػف القػػػرار بقػػػانكف رقػػػـ 16بينمػػػا حظػػػرت المػػػادة ) 

يا أك مسػؤكلييا أك يألشخاص الخاضػعيف لمقػانكف أك مػدير اكتمكيؿ اإلرىاب عمى المصارؼ كغيرىا مف 
مكظفييػػا اإلفصػػاح لعمالئيػػػـ أك أم طػػرؼ ثالػػث بأنػػػو جػػرل تقػػػديـ معمكمػػات لمكحػػدة أك بأنػػػو تػػـ إجػػػراء 

كذلػػػؾ  ، أك تمكيػػػؿ اإلرىػػػاب أك أم مػػػف الجػػػرائـ األصػػػمية أك سػػػيتـ إجػػػراؤه األمػػػكاؿتحقيػػػؽ حػػػكؿ غسػػػؿ 
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لت المتعمقػػػة بالشػػػتباه بػػػيف المػػػديريف كالمسػػػؤكليف كالمػػػكظفيف فػػػي باسػػتثناء اإلفصػػػاح أك إجػػػراء التصػػػا
 كالمستشاريف القانكنييف كالسمطات المختصة المعنية. ،األشخاص الخاضعيف مف جية

ف البػػالغ عػػف المعػػامالت كتمكيػػؿ الرىػػاب بشػػأ األمػػكاؿبشػػػأف مكافحػػة غسػػؿ  2015لسػػنة  20مػػف القػػرار بقػػانكف رقػػـ  14المػػادة )
 المشبكىة(

كتمكيؿ اإلرىاب عمى المصػارؼ بشػأف الفصػاح  األمكاؿبشأف مكافحة غسؿ   2015لسنة  20( مف القرار بقانكف رقـ 16لمادة )ا
 عف المعمكمات(.

 (بشأف العفاء مف المسؤكلية كتمكيؿ اإلرىاب األمكاؿبشأف مكافحة غسؿ   2015لسنة  20مف القرار بقانكف رقـ  17)المادة 
 

  كقائية اإلضافيةالتدابير ال 5.14.2
 

الػػدكؿ إلػػى تحديػػد كتقيػػيـ كفيػػـ  )فػػاتؼ(ى مػػف تكصػػيات مجمكعػػة العمػػؿ المالياألكلػػدعػػت التكصػػية    
لػػى اتخػػاذ اإلجػػراءات الالزمػػة لػػذلؾ ،كتمكيػػؿ اإلرىػػاب التػػي تكاجييػػا األمػػكاؿمخػػاطر غسػػؿ  بمػػا فػػي  ، كا 

بيػػدؼ  ،كتكجيػػو المػػكارد ،خػػاطرذلػػؾ تعيػػيف سػػمطة أك تحديػػد آليػػة لتنسػػيؽ اإلجػػراءات مػػف أجػػؿ تقيػػيـ الم
ضػػماف خفػػض المخػػاطر عمػػى نحػػػك فع ػػاؿ. كينبغػػي عمػػى الػػػدكؿ أف تمػػـز المؤسسػػات الماليػػة كاألعمػػػاؿ 

كتمكيؿ اإلرىػاب التػي تتعػرض ليػا كتقييميػا  األمكاؿكالميف غير المالية المحددة بتطبيؽ مخاطر غسؿ 
 كاتخاذ تدابير فع الة لخفضيا.

 

كأنشػػطة محػػددة )عالقػػات  ،(لممخػػاطر ف سياسػػيان يالمعرضػػينػػيف )األشػػخاص كلمػػا كػػاف ىنػػاؾ عمػػالء مع 
التحػػػكيالت  ، الجديػػػدةكالخػػػدمات المصػػػرفية التقنيػػػات  ، األمػػػكاؿخػػػدمات تحكيػػػؿ  ، المصػػػارؼ المراسػػػمة

 ، بػػات مػػف الكاجػػب اتخػػاذ إجػػراءات عنايػػة مكثفػػة تجػػاه ىػػؤلء األشػػخاص، ترتفػػع فييػػا المخػػاطر ،البرقيػػة(
التػدابير كتمكيػؿ الرىػاب  األمكاؿكقد عالج القرار بقانكف بشأف مكافحة عمميات غسؿ  ، كتمؾ األنشطة

 كما يمي: ،كالتدابير الكقائية اإلضافية ألنشطة محددة ،الكقائية اإلضافية لعمالء معينيف
 

 التدابير الكقائية اإلضافية لعمالء معينيف 1.5.14.2
 

( لسػػنة 20عػػالج القػػرار بقػػانكف رقػػـ ) ، المػػاليؿ العمػػبطريقػػة أقػػرب مػػا تكػػكف إلػػى تكصػػيات مجمكعػػة 
ف سياسػيان يالمعرضػمسألة التعامػؿ مػع األشػخاص  كتمكيؿ اإلرىاب األمكاؿبشأف مكافحة غسؿ  2015

بشػػػأف مكافحػػػة غسػػػؿ   2015لسػػػنة  20( مػػػف القػػػرار بقػػػانكف رقػػػـ 1حيػػػث عرفػػػت المػػػادة ) ، لممخػػػاطر
بػأنيـ: "الشػخص كأفػراد عائمتػو كذكم  ان لممخػاطرف سياسػييالمعرضػكتمكيػؿ اإلرىػاب األشػخاص  األمكاؿ
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الصمة بو كشريكو الذم يشغؿ أك شغؿ سكاءن في فمسطيف أك خارجيا مناصب سياسية عامة أك كظائؼ 
بمػػا يشػػمؿ قػػادة األحػػزاب السياسػػية أك القضػػاة أك أعضػػاء المجمػػس التشػػريعي أك أعضػػاء النيابػػة  ، عميػػا

دكلػػة أك رؤسػػاء المؤسسػػات أك الييئػػات أك الجمعيػػات الخيريػػة العامػػة أك مسػػؤكلي الشػػركات المممككػػة لم
كالييئػػػػات األىميػػػػة أك السػػػػمطات التابعػػػػة لدكلػػػػة فمسػػػػطيف أك التابعػػػػة ألم دكلػػػػة أخػػػػرل كرؤسػػػػاء كممثمػػػػي 

 المنظمات الدكلية".
 

الػػػػذيف يخضػػػػعكف  ،المعرضػػػػكف سياسػػػػيان لممخػػػػاطريكػػػػكف القػػػػرار بقػػػػانكف قػػػػد حػػػػدد األشػػػػخاص  ،كبالتػػػالي
( 6/5فػػي المػػادة ) 2015( لسػػنة 20القػػرار بقػػانكف رقػػـ )التػػي نػػص عمييػػا  ، عنايػػة المكثفػػةإلجػػراءات ال

بتػكفير األنظمػة المالئمػة  الماليػة المصػرفية كغيػر المصػرفية، حيث ألزمت ىذه المادة المؤسسػات ، منو
 ،اطر أـ لإلدارة المخاطر لتحديد ما إذا كاف العميؿ أك المستفيد الحقيقي شخصان معرضان سياسػيان لممخػ

ىػػػػؤلء اتخػػػػاذ المؤسسػػػػات الماليػػػػة المصػػػػرفية كغيػػػػر المصػػػػرفية عنػػػػد التعامػػػػؿ مػػػػع  يسػػػػتمـزاألمػػػػر الػػػػذم 
كالتػػػي حػػػددتيا المػػػادة بالحصػػػكؿ عمػػػى مصػػػادقة اإلدارة العميػػػا فػػػي  ،إجػػػراءات عنايػػػة مكثفػػػة الشػػػخاص

مػػى مصػػدر الثػػركة كاتخػػاذ جميػع اإلجػػراءات المعقكلػػة لمتعػػرؼ ع ،المؤسسػة قبػػؿ إقامػػة عالقػػة العمػػؿ معػػو
 كتأميف المزيد مف الرقابة المتكاصمة عمى عالقة العمؿ. ،األمكاؿك 

 كتمكيؿ الرىاب بشأف التعريفات( األمكاؿبشػأف مكافحة غسؿ  2015لسنة  20مف القرار بقانكف رقـ  1)المادة 
 (التزامات السمطة المختصةرىاب بشأف كتمكيؿ ال األمكاؿبشػأف مكافحة غسؿ  2015لسنة  20مف القرار بقانكف رقـ  5)المادة 
 كتمكيؿ الرىاب بشأف التعرؼ عمى العمالء( األمكاؿبشػأف مكافحة غسؿ  2015لسنة  20مف القرار بقانكف رقـ  6)المادة 

 التدابير الكقائية اإلضافية ألنشطة محددة 2.5.14.2
 

 ، كتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب األمػػػكاؿبشػػػأف مكافحػػػة غسػػػؿ  2015( لسػػػنة 20لقػػػد مثػػػؿ القػػػرار بقػػػانكف رقػػػـ )     
كتمكيػػػػؿ اإلرىػػػػاب فػػػػي  األمػػػػكاؿنمكذجػػػػان كاضػػػػحان لعتمػػػػاد المعػػػػايير الدكليػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ مكافحػػػػة غسػػػػؿ 

كمػػػػف ضػػػػمنيا المعػػػػايير المتعمقػػػػة باألنشػػػػطة التػػػػي تخضػػػػع إلػػػػى تػػػػدابير كقائيػػػػة  ،الفمسػػػػطينيةالتشػػػػريعات 
عمػى اإلجػراءات التػي  ،( منػو6)فػي المػادة  2015( لسػنة 20رقػـ )حيث نص القػرار بقػانكف  ، إضافية

حيػػث ألزمػػت تمػػؾ  ، يجػػب اتخاذىػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالعالقػػات القائمػػة عبػػر الحػػدكد مػػع المصػػارؼ المراسػػمة
التعػػػرؼ كالتحقػػػؽ مػػػف   عنػػػد كجػػػكد تمػػػؾ العالقػػػة الماليػػػة المصػػػرفية كغيػػػر المصػػػرفية المػػػادة المؤسسػػػات

لمعمكمػات حػكؿ طبيعػة النشػاط التػي تنفػذه كجمػع ا ،المؤسسات المتمقيػة التػي تقػيـ معيػا عالقػة مصػرفية
كتقيػػػيـ سػػػمعة المؤسسػػػة المتمقيػػػة كطبيعػػػة اإلشػػػراؼ الػػػذم تخضػػػع لػػػو بالسػػػتناد إلػػػى  ،المؤسسػػػة المتمقيػػػة
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باإلضػػػافة إلػػػى الحصػػػكؿ عمػػػى المصػػػادقة مػػػف اإلدارة العميػػػا قبػػػؿ إقامػػػة العالقػػػة  ،المعمكمػػػات المنشػػػكرة
ابط التػػي تنفػػذىا المؤسسػػة المتمقيػػة فيمػػا يتعمػػؽ بمكافحػػة كتقيػػيـ الضػػك ، المصػػرفية مػػع المؤسسػػة المتمقيػػة

بالتأكػد مػف  صػدركما تمـز ىذه المػادة الشػخص الخاضػع فػي حالػة الػدفع مػف حسػاب الم   ،األمكاؿغسؿ 
كتنفػػػػذ اآلليػػػػات المتعمقػػػػة بالرقابػػػػة الدائمػػػػة عمػػػػى  ،قػػػػد تحققػػػػت مػػػػف ىكيػػػػة العميػػػػؿ  أف المؤسسػػػػة المتمقيػػػػة

 ى تقديـ المعمكمات التعريفية ذات العالقة عند طمبيا.إلى جانب قدرتيا عم ،عمالئيا
 

مقػػػدمي خػػػدمات تحكيػػػؿ  ، ففػػػي البدايػػػة أخضػػػع القػػػرار بقػػػانكف ،األمػػػكاؿكفيمػػػا يتعمػػػؽ بخػػػدمات تحكيػػػؿ  
كمػػف ضػػمنيا ، الػػكاردة فيػػو األمػػكاؿالتػػزاميـ بكافػػة متطمبػػات مكافحػػة غسػػؿ  ،ألحكامػػو. كبالتػػالي األمػػكاؿ

( 8/2فػػي المػػادة ) 2015( لسػػنة 20غيرىػػا. كمػػا أف القػػرار بقػػانكف رقػػـ )قكاعػػد التعػػرؼ عمػػى العمػػالء ك 
 خكؿ سمطة النقد إصدار التعميمات المتعمقة بالحكالت المالية. ،منو
( 8/1فػي المػادة ) 2015( لسػنة 20فقد نص القرار بقػانكف رقػـ ) ، أما فيما يتعمؽ بالتحكيالت البرقية 

بما فييا التحػكيالت البرقيػة  ،تتضمف نشاطاتيا إجراء التحكيالت منو عمى التزاـ المؤسسات المالية التي
كرقػػػـ  ،كالعنػػػكاف ،كرقػػػـ الحسػػػاب ،الحصػػػكؿ عمػػػى كالتحقػػػؽ مػػػف السػػػـ الكامػػػؿ ،أك اإللكتركنيػػػة كالياتفيػػػة

أك تػػػاريخ كمكػػػاف الػػػكلدة فػػػي حػػػاؿ تعػػػذر الحصػػػكؿ عمػػػى  ،اليكيػػػة الكطنيػػػة أك أم كثيقػػػة معتمػػػدة قانكنػػػان 
ذه المؤسسات عند الضركرة بالحصكؿ عمى اسـ المؤسسة الماليػة الخاصػة بمنشػأ ىػذه كتمتـز ى العنكاف.

البيانػػات المشػػار  ، كمػػا أنيػػا تمتػػـز بتضػػميف الرسػػالة أك نمػػكذج الدفعػػة المرفقػػة مػػع التحكيػػؿ التحػػكيالت.
 .إلييا آنفان 

 

 ، ىػذا .لتحكيػؿإرفػاؽ رقػـ إشػارة محػدد مػع اتمتػـز المؤسسػة ب ،عمى أنو فػي حػاؿ عػدـ كجػكد رقػـ حسػاب 
كلػـ يتضػػمف القػػرار بقػػانكف أم نػػص يتعمػػؽ بالتقنيػػات الجديػػدة باعتبارىػػا أحػػد األنشػػطة التػػي يجػػب اتخػػاذ 

 تدابير كقائية إضافية عند التعامؿ بيا.
 كتمكيؿ الرىاب بشأف التعرؼ عمى العمالء( األمكاؿبشػأف مكافحة غسؿ  2015لسنة  20مف القرار بقانكف رقـ  6)المادة 

 كتمكيؿ الرىاب بشأف التحكيالت البرقية( األمكاؿبشػأف مكافحة غسؿ  2015لسنة  20مف القرار بقانكف رقـ  8ادة )الم
 

 :(GOAML) استخداـ التكنكلكجيا الحديثة 6.14.2
 

مػػف خػػالؿ سػػيكلة الكصػػكؿ لممعمكمػػات التػػي  األمػػكاؿيسػػاعد التطػػكر التكنكلػػكجي فػػي عمميػػة غسػػؿ    
فراد كالمؤسسات مما يساعد عمى عممية غسػؿ قميا بيف األت المالية كطريقة نتخص التعاقدات كالتعامال
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كالػذم ظيػر نتيجػة المنافسػة الحػادة  ،فالتطكر الذم طرأ عمى الخدمات التػي تقػدميا المصػارؼ ،األمكاؿ
إضافة إلى أف التكنكلكجيا المصرفية بصفة خاصة  األمكاؿبيف المصارؼ ساىـ في تطكر عممية غسؿ 

حػػدكد الكطنيػػة كالتػػي تمثػػؿ مػػف خػػالؿ تخطييػػا لم األمػػكاؿاألخػػرل فػػي تفشػػي ظػػاىرة غسػػؿ  سػػاعدت ىػػي
 ىلػإضػافة إعدـ كجكد التكنكلكجيا المصرفية  م حجـ مف المعامالت المالية في حالةأماـ اجراء أعائقان 

 ،نتصعكبة التعرؼ عمى البطاقة الشخصية كعناكيف اقامة المتعامميف مع المصارؼ الدكلية عبر النتر 
مػر مكافحػة أة الصعكبة بالنسبة لمقػائميف عمػى مر في غايكجعؿ األ األمكاؿمما ساعد في عممية غسؿ 

ممػا بػات يسػتدعي مػف الػدكؿ الىتمػاـ بتقكيػة النظػاـ التقنػي بالمصػارؼ بحيػث يصػعب   ؿ،األمػكاغسػؿ 
كرات التقنيػة التػي نو يجب عمى جيات إنفػاذ القػانكف مكاكبػة التطػأكما  ،األمكاؿاختراقو مف قبؿ غاسمي 

  .كفاء ذكم خبرةأالعمؿ عمى تعييف مكظفيف ك  األمكاؿيتبعيا غاسمي 
كتػػػـ ربطػػػو مػػػع  ،(GOAMLكفمسػػػطيف مػػػف الػػػدكؿ التػػػي تممػػػؾ نظػػػاـ الكتركنػػػي لتبػػػادؿ المعمكمػػػات )  

يمكنيػا  ،كىك بمثابة بنؾ معمكمػات كطنػي لػدل كحػدة المتابعػة الماليػة ،الفمسطينية المؤسسات المصرفية
كتسػػتطيع  ،بسػػرعة كسػػرية تامػػة المؤسسػػات المصػػرفيةمراقبػػة الحركػػات الماليػػة التػػي تػػتـ لػػدل ىػػذه مػػف 

الكحدة مف خاللػو الرجػكع إلػى المعمكمػات الماليػة أك المصػرفية ألم شػخص متػى كانػت ىنػاؾ مؤشػرات 
 .األمكاؿبارتكاب أك القياـ بعمميات غسؿ 

 

إل أف الكاقػع العممػي ل زاؿ يثبػت قصػكر ىػذا  ، (GOAMLكبػالرغـ مػف كجػكد ىػذا النظػاـ الحػديث )  
ممػػا يسػػتدعي التػػدخؿ السػػريع لتجػػاكز أكجػػو القصػػكر التػػي  ،األمػػكاؿالنظػػاـ عمػػى ضػػبط عمميػػات غسػػؿ 

 كذلؾ مف خالؿ التالي: ،كأنظمة تبادؿ المعمكمات ،تعاني منيا أجيزة الرقابة
كذلػػؾ مػػف خػػالؿ  ،لمكحػػدةتطػػكير آليػػة الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات مػػف مصػػادر المعمكمػػات الػػكاردة  . أ

كزارة القتصػػاد  ،كزارة المكاصػػالت ،كخاصػػة كزارة الداخميػػة ،(GOAMLربطيػػا الكتركنيػػا ببرنػػامج )
 ،كنقابػة المحػاميف ،كشػركات التػأميف، كشركات الصرافة، ككتاب العدؿ ،كسمطة األراضي ،الكطني

المؤسسػػػات و مػػػع كعػػػدـ اقتصػػػار ربطػػػ ،األمػػػكاؿكغيرىػػػا مػػػف الجيػػػات ذات الصػػػمة بعمميػػػات غسػػػؿ 
المؤسسػػػػات التػػػػي تػػػػتـ داخػػػػؿ  األمػػػػكاؿكبمػػػػا يضػػػػمف اإلحاطػػػػة بكافػػػػة عمميػػػػات غسػػػػؿ  ،المصػػػػرفية
  .أك خارجيا المصرفية

كتقػػديـ تقػػارير  ،عمػػى التعامػػؿ مػػع برنػػامج تبػػادؿ المعمكمػػات ،إلػػزاـ المؤسسػػات الماليػػة كغيػػر الماليػػة . ب
ضػفاء الطػابع السػرم المطمػؽ عمػى تمػؾ ا ،عف كػؿ حالػة اشػتباه  ،كعمػى نشػاط الكحػدة ،لمعمكمػاتكا 
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رجػػكة مػػف الخطػػة بفتػػرة زمنيػػة طكيمػػة قبػػؿ تحقيػػؽ األىػػداؼ الم األمػػكاؿكذلػػؾ حتػػى ل يػػنعـ غاسػػمك 
 المرسكمة لممكافحة.

ضػػػركرة إيجػػػاد قنػػػكات لممتابعػػػة كالتنسػػػيؽ كتبػػػادؿ المعمكمػػػات بػػػيف كحػػػدة المتابعػػػة الماليػػػة كالجيػػػات  . ت
كأف تكػػكف ىػػذه القنػػكات عمػػى قػػدر عػػاؿ مػػف  ،دكؿ األخػػرلالدكليػػة المعنيػػة كالكحػػدات النظيػػرة فػػي الػػ

 األمػػػكاؿحيػػػث كمػػف المتعػػػارؼ عميػػػو أف المجػػػرميف فػػي جػػػرائـ غسػػػؿ  ، التقػػدـ كالكفػػػاءة كالمسػػػؤكلية
كحيث أف تبػادؿ  ،عمى تطكير كسائميـ الخاصة بالتيرب مف الرقابة عمى أنشطتيـ يحرصكف دكمان 

خاصػػة أف جريمػػة  ،د الكسػػيمة المثمػػى لكشػػؼ الجػػرائـالمعمكمػػات بػػيف الجيػػات الدكليػػة المختمفػػة تعػػ
 .تعتبر مف الجرائـ العابرة لمحدكد األمكاؿغسؿ 

يذكر أف كحػدة المتابعػة الماليػة الفمسػطينية كفػي سػبيؿ تبػادؿ المعمكمػات الماليػة قػد كقعػت مػذكرات  . ث
ة المغربيػة المممكػ ، 2010تفاىـ مػع كحػدات المتابعػة الماليػة فػي كػؿ مػف: )المممكػة األردنيػة عػاـ 

كتتعامؿ  ، (2015جميكرية ركسيا التحادية عاـ ، 2015الجميكرية التكنسية عاـ  ، 2015عاـ 
فػػي حػػيف أف  ، مػػع دكؿ أخػػرل دكف تكقيػػع مثػػؿ ىػػذه المػػذكرات انطالقػػان مػػف مبػػدأ المعاممػػة بالمثػػؿ

 .نتربكؿكحدة المتابعة المالية لـ تكقع لغاية اآلف أية مذكرة مع أم مؤسسة دكلية كخاصة اإل
عػػػدـ الكتفػػػاء بكضػػػع مثػػػؿ ىػػػذه الػػػنظـ أك البػػػرامج دكف متابعػػػة مكضػػػكع تطكيرىػػػا كتحسػػػينيا كسػػػد  . ج

يتكجػػػػب مالحقػػػػة التطػػػػكر التكنكلػػػػكجي  ،كفػػػػي نفػػػػس الكقػػػػت ،الثغػػػػرات التػػػػي تتكشػػػػؼ أثنػػػػاء تطبيقيػػػػا
بمػا يسػيؿ عمػى الجيػات  ،المتسارع لمكاكبة أية كسػائؿ مبتكػرة كحديثػة فػي مجػاؿ تبػادؿ المعمكمػات
الخطػة )         .األمػكاؿالرقابية الستفادة مف ىػذه التكنكلكجيػا فػي متابعػة كاكتشػاؼ جػرائـ غسػؿ 

 (. 2016-2014الستراتيجية لكحدة المتابعة المالية الفمسطينية لألعكاـ )
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 الفصؿ الثالث : 
 الطريقة كاإلجراءات
ألدكات الدراسة كدللت  كصفان كما يتضمف  ،كالمجتمع ،لمنيجية الدراسة يشتمؿ ىذا الفصؿ كصفان 

كانتياءن  ،كاإلجراءات التي تـ إتباعيا في تطبيؽ األدكات لمحصكؿ عمى البيانات ،صدقيا كثباتيا
 .ميؿ البيانات لمتكصؿ إلى النتائجبالمعالجات اإلحصائية المستخدمة في تح

 
 منيج الدراسة:  1.3

 

الستبانة  معتبران  ،سب ىذا النكع مف الدراساتينا ككنو ،الستكشافي استخدـ الباحث المنيج الكصفي
 لكافة افراد مجتمع الدراسة. عمؿ مسح شامؿفي كأداة لمدراسة 

  

 مجتمع الدراسة:  2.3
 

 :مجتمع البحث مف يتككف
 .في مجاؿ الرقابة الميدانية كالمكتبية عمى المصارؼمجمكعة العامميف في سمطة النقد  . أ

 .في مجاؿ تحميؿ المعمكمات كاصدار التعميماتالعامميف كحدة المتابعة المالية  . ب
 ، مراقبي المتثاؿ، األمكاؿضباط غسؿ مف ) المؤسسات المصرفية الفمسطينيةالعامميف في  . ت

( التالي يبيف 1.3) الجدكؿ ،لدل كافة الجيات عامالن  97المدققيف الداخمييف( كالبالغ عددىـ 
 كصؼ مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس:

لمتغير جنس العامميف في سمطة النقد ككحدة المتابعة المالية  تكزيع المجتمع تبعان  (3.1الجدكؿ )
 المؤسسات المصرفية الفمسطينية

 النسبة المئكية % التكرار الجنس
 74% 72 ذكر
 26% 25 إناث

 100% 97 المجمكع
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دة المتابعة المالية لمفئة العمرية لمعامميف في سمطة النقد ككح تكزيع المجتمع  تبعان  (3.1) الجدكؿ
  كالقطاع المصرفي الفمسطيني

 النسبة المئكية % التكرار الفئة العمرية
 4% 4 سنة 25 مف أقؿ

 29% 28 سنة 30 مف أقؿ 25 مف
 38% 37 سنة 40 مف أقؿ 30 مف
 22% 21 سنة 50 مف كأقؿ سنة 40 مف
 6% 6 سنة 60 مف كأقؿ سنة 50 مف

 1% 1  مىسنة فأع 60                   
 100% 97 المجمكع

 
لمتغير المؤىؿ العممي لمعامميف في سمطة النقد ككحدة المتابعة  تبعان ( تكزيع المجتمع 1.1) الجدكؿ
 المؤسسات المصرفية الفمسطينيةالمالية 

 النسبة المئكية التكرار المؤىؿ العممي
 1% 1 دبمـك متكسط
 74% 72 بكالكريكس
 1% 1 دبمـك عالي
 24% 23 ماجستير
 100% 97 المجمكع
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لمتغير جية التمثيؿ لمعامميف في سمطة النقد ككحدة المتابعة  ( تكزيع المجتمع  تبعان 3.1الجدكؿ)
 المؤسسات المصرفية الفمسطينيةالمالية 

 النسبة المئكية التكرار جية التمثيؿ
 50% 49 مصرؼ

 34% 33 سمطة النقد
 16% 15 كحدة المتابعة المالية

 100% 97 مكعالمج

 
في كؿ مف سمطة  األمكاؿ( أف نسبة العامميف في مجاؿ مكافحة غسؿ 1.3يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )

كيتضح مف  ، %74مف الذككر بمغت  المؤسسات المصرفية الفمسطينيةك النقد ككحدة المتابعة المالية 
نسبتيـ مف  سنة بحيث بمغت 50قؿ مف أسنة ك  25( أف أعمارىـ تركزت ما بيف 2.3) الجدكؿ

% 1سنة فأعمى بنسبة  60كأقؿ ىذه النسب حصمت عمييا كؿ مف الفئة العمرية  ، %89المجتمع 
( السابؽ أف أغمبية العامميف في 3.3% كاتضح مف خالؿ الجدكؿ )4سنة بنسبة  25ككذلؾ أقؿ مف 

لمصرفية المؤسسات اك في كؿ مف سمطة النقد ككحدة المتابعة المالية  األمكاؿمجاؿ مكافحة غسؿ 
أما مف يحممكف درجة الماجستير فقد ، % مف المجتمع74يحممكف درجة البكالكريكس بنسبة  الفمسطينية

أما أقؿ ىذه النسب فقد جاءت لمف يحممكف درجة  ،% كجاءت في المرتبة الثانية24بمغت نسبتيـ 
 % لكؿ منيما.  1الدبمـك المتكسط كالدبمـك العالي بنسبة 

 

ممف يعممكف في  المؤسسات المصرفية الفمسطينية( أف نسبة العامميف في 4.3) يتضح مف الجدكؿ
حصمت عمى النسبة األعمى كبمغت نصؼ  الدكر الرقابي الداخميفي مجاؿ  المؤسسات المصرفية

 ،%16أما أقؿ جيات التمثيؿ فقد حصمت عمييا كحدة المتابعة المالية كبنسبة  ،%50المجتمع بنسبة 
 % مف مجتمع الدراسة.  34نسبة  كحصمت سمطة النقد عمى
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 أداة الدراسة: 3.3
 

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتطكير استبانة أكلية تتككف مف جزأيف:
 يشتمؿ ىذا الجزء عمى المتغيرات الديمكغرافية ألفراد المسح البيانات الشخصية لمعامميف: األكؿالقسـ 

سمطة النقد ككحدة المتابعة في كؿ مف  األمكاؿسؿ مكافحة غمجاؿ الرقابة المصرفية كمجاؿ في 
 .جية التمثيؿ(، المؤىؿ العممي، الفئة العمرية  ،)الجنس  مف المؤسسات المصرفية الفمسطينيةالمالية 

كالتي تتكزع عمى مجالت تتعمؽ بدكر المؤسسات  الستبانةيشتمؿ عمى فقرات : القسـ الثاني
 في فمسطيف كىذه المجالت ىي : كاؿاألمالمصرفية في مكافحة ظاىرة غسؿ 

كالذم يتمثؿ  األمكاؿفي مكافحة ظاىرة غسؿ  لممؤسسات المصرفية: الدكر الرقابي األكؿالمجاؿ 
 (.األمكاؿضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ  ،التدقيؽ الداخمي ،بالمجالت الفرعية )كظيفة المتثاؿ

ف كالتشريعات النافذة لمكافحة عمميات غسؿ : مدل التزاـ المؤسسات المصرفية بالقكانيالمجاؿ الثاني 
حفظ ، التدابير الداخمية، في فمسطيف كالذم يتمثؿ بالمجالت الفرعية )التعرؼ عمى العمالء األمكاؿ

التدابير الكقائية اإلضافية ألنشطة  ،التدابير الكقائية اإلضافية لعمالء معينيف ،اإلبالغ، السجالت
 محددة(.

ير التي تتخذىا المؤسسات المصرفية لمكقاية مف العمميات كالنشاطات المصرفية : التدابالمجاؿ الثالث 
كالذم يتمثؿ بالمجالت الفرعية )القتراض مف  األمكاؿالمشبكىة المستخدمة في عمميات غسؿ 

، أجيزة الصراؼ اآللي ،بطاقات الئتماف، العتماد المستندم، الخدمات البنكية الخاصة ، المصارؼ
 العمميات المصرفية التي تتـ نقدان(.  ،التحكيالت اللكتركنية ،التحكيؿ البرقي ،مصرفيالتحكيؿ ال

في فمسطيف كالذم يتمثؿ  األمكاؿ: دكر السمطات المشرفة في مكافحة ظاىرة غسؿ المجاؿ الرابع
 ، اؿاألمك دكر المجنة الكطنية لمكافحة عمميات غسؿ  ،بالمجالت الفرعية )دكر سمطة النقد الفمسطينية

 دكر كحدة المتابعة المالية(. 
أسئمة مفتكحة لمعرفة اإلجراءات التي يجب اتخاذىا لضماف تنفيذ سميـ لمكافحة القسـ الخامس: 
كالسياسات  التدابير الداخمية)األنظمة ،مف تطبيؽ القكانيف كالتشريعات األمكاؿظاىرة غسؿ 

كحدة المتابعة ، المجنة الكطنية ،النقد دكر الجيات اإلشرافية )سمطة، دكر المصارؼ ،كاإلجراءات(
 .أم مالحظات أخرل يرل المستجيب أنيا لـ ترد سابقان  ، المالية(
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 صدؽ األداة: 4.3
 

 ، محكميف لمحكـ عمى مصداقية األداة 7قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ أداة التحميؿ مف خالؿ استشارة 
كالتحميؿ  ، قياس كمدل مناسبتيا ألىداؼ الدراسةكأساليب ال ،كاختيار المتغيرات األساسية كتعريفاتيا

كالتعريؼ اإلجرائي الكاضح لفقرات التحميؿ كثبات نظاـ الترميز كدقة ، المنطقي لعناصر األداة كفقراتيا
كالدقة في  ، كاإلجراءات المنيجية الصحيحة في الدراسة ،كالحصر الكافي لتكرار الظكاىر ،الباحث

اـ الباحث بعرض األداة عمى مجمكعة مف األساتذة الجامعييف ذكم الخبرة اختيار عينة التحميؿ. كقد ق
ـّ تعديؿ بعض  ،الفئة المستيدفة كالختصاص إلبداء رأييـ في مضمكف فقرات المقياس كفاعميتو نحك كت

عادة صياغتيا كحذؼ فقرات   ككاقع مجتمعنا الفمسطيني. أخرل بما يتناسب مع ىدؼ الدراسةالفقرات كا 
 

 ت األداة:ثبا  5.3
 

كيستخدـ ىذا المقياس لمعرفة جكدة عممية التحميؿ كيبيف إلى أم مدل يمكف إعادة العمؿ لمكصكؿ إلى     
بمعنى آخر إف استخداـ أم باحث لنفس األسمكب كنفس اإلجراءات المطبقة عمى مادة معينة  ،نفس النتائج

 سكؼ ينتيي إلى نتائج كاحدة. 
 لفا لألداة ككؿ كلممجالت األربعة المككنة لألداة كؿ عمى حدة. أباخ تـ احتساب معامؿ الثبات كركن  

 .كىي قيمة مقبكلة إحصائيان  0.98)كركنباخ ألفا( لألداة ككؿ  كبمغ معامؿ الثبات
كما ىك  ةالتي تتككف منيا أداة الدراسة كؿ عمى حد األربعةلممجالت كما تـ احتساب معامؿ الثبات 
 (.5.3رقـ )مكضح في التفصيؿ في جدكؿ 

 لفا حسب المجالت كأرقاـ األسئمة كعددىاأ(: قيـ معامؿ ثبات كركنباخ 4.1جدكؿ رقـ )

 المجالت
أرقاـ الفقرات 
 التابعة لممجاؿ

عدد 
 الفقرات

قيمة معامؿ 
 (αكركنباخ )

 0.92 29 29-1 في مكافحة ظاىرة غسؿ األمكاؿ لممؤسسات المصرفيةالدكر الرقابي 
 0.94 39 68-30 ت المصرفية بالقكانيف كالتشريعات النافذة لمكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ في فمسطيفمدل التزاـ المؤسسا

التدابير التي تتخذىا المؤسسات المصرفية لمكقاية مف العمميات كالنشاطات المصرفية المشبكىة 
 0.96 27 95-69 المستخدمة في عمميات غسؿ األمكاؿ

 0.95 26 121-96 ظاىرة غسؿ األمكاؿ في فمسطيفدكر السمطات المشرفة في مكافحة 
 0.98 121 1-121 الكمي

كىي  0.98 عاله أف قيمة  معامؿ )كركنباخ ألفا( الكمية لبنكد األداةأ( 5.3يتضح مف الجدكؿ رقـ)
 0.96-0.92كتراكحت قيمة معامؿ الثبات لممجالت األربعة ما بيف  ، قيمة مقبكلة إحصائيان 
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كيتضح أف أعمى قيـ ىذه المجالت ىك مجاؿ التدابير التي تتخذىا  ،إحصائيان  كجميعيا قيـ مقبكلة
المؤسسات المصرفية لمكقاية مف العمميات كالنشاطات المصرفية المشبكىة المستخدمة في عمميات 

كما يتضح أف أقؿ قيـ ىذه المجالت ىك مجاؿ  ،0.96 معامؿ ثباتو ىي  كبمغت قيمة األمكاؿغسؿ 
 .0.92بمعامؿ ثبات بمغ  األمكاؿفي مكافحة ظاىرة غسؿ لممؤسسات المصرفية  الدكر الرقابي

 

 متغيرات الدراسة:   6.3
 

 )الجنس،  الفئة العمرية،  المؤىؿ العممي،  جية التمثيؿ(.: الضابطةالمتغيرات 
 30 مػف ، سػنة 30كأقػؿ مػف  25مػف  ، سػنة 25مسػتكيات: أقػؿ مػف  ةمتغير الفئة العمرية كلػو سػت -

 سنة فأكثر.   60 ، سنة 60كأقؿ مف  50مف  ، سنة 50كأقؿ مف  40مف  ، سنة 40ف قؿ مأك 
 ، دبمػػـك متكسػػط ، ثانكيػػة عامػػة ، متغيػػر المؤىػػؿ العممػػي كلػػو سػػبعة مسػػتكيات: دكف الثانكيػػة العامػػة -

 .ةدكتكرا ، ماجستير ، دبمـك عالي ، بكالكريكس ، بكالكريكس
 كحدة المتابعة المالية. ، نقدالسمطة  ، صرؼمتغير جية التمثيؿ: كلو ثالثة مستكيات: م -
 

  الستبانو مف خالؿ فقرات األمكاؿالمتغيرات التابعة: المتكسطات الحسابية لفقرات ظاىرة غسؿ 
 

 إجراءات تطبيؽ الدراسة:  7.3
 

 لستكماؿ الدراسة قاـ الباحث بالخطكات التالية:
 القة بمكضكع الدراسة.مراجعة األدب التربكم كالدراسات السابقة التي ليا ع .1
 إعداد أداة الدراسة كالتحقؽ مف صدقيا كثباتيا.  .2
 حصر مجتمع الدراسة. .3
 استكماؿ اإلجراءات الرسمية لمحصكؿ عمى مكافقة الجيات ذات العالقة بتطبيؽ الدراسة. .4
 تكزيع الستبانات عمى أفراد مجتمع الدراسة. .5
 استرجاع اإلستبانات التي تـ تكزيعيا. .6
 كتحميميا.جمع البيانات  .7
 عرض النتائج. .8
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 كتابة التكصيات. .9
 

 المعالجة اإلحصائية:    8.3
 

كتفريغيػػا عمػػى  لكافػػة افػػراد مجتمػػع الدراسػػة مسػػح شػػامؿمػػف خػػالؿ الدراسػػة  لمجتمػػعتػػـ جمػػع البيانػػات 
قيمة معامػؿ الثبػات )كركنبػاخ كتـ حساب  ، (SPSS 20برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ الجتماعية )

ثػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية  ، الدراسة كالتحقؽ مف صدؽ األداةألداة  ( Cronbach Alpha األف
في كؿ مػف  األمكاؿمجاؿ مكافحة غسؿ العامميف في كالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لستجابات 

ائية كتػـ معالجػة النتػائج الحصػ .المؤسسػات المصػرفية الفمسػطينيةك سػمطة النقػد ككحػدة المتابعػة الماليػة 
)محايػػػد( مػػػف نتػػػائج تحميػػػؿ درجػػػة اسػػػتبعاد  مقيػػػاس ليكػػػرت الخماسػػػي كتػػػـالمتضػػػمنة لتحميػػػؿ السػػػتيانو 

السػػتبانو عمػػى اعتبػػار اف الشػػخاص المحايػػدكف ل يعممػػكف، كليػػذا تػػـ اسػػتبعاد الجابػػات المتعمقػػة بيػػـ 

 .75.=4/(1-4) كاألتيبحيث أصبح طكؿ الفترة الخاصة بالمقياس كاعطاؤىا كزف نسبي صفر،  
ايجاباتيػا ثػر كافػة السػئمة التػي تتضػمف حميؿ الحصائي تػـ معالجػة نتػائج كأكمف خالؿ الت

مػػػف خػػػالؿ عكػػػس اثػػػر تمػػػؾ النتػػػائج عمػػػى المتكسػػػطات الحسػػػابية فػػػي عمميػػػة سػػػمبية  نتػػػائج
 التحميؿ.
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 الفصؿ الرابع :
 ػةػنتائج الدارس 
 

ة الكمية التي تـ ادخاليا باستخداـ برنامج الرـز لمبيانات الحصائي تناكؿ ىذا الفصؿ عرضان     
كاقع معرفة الستبانو لكالتي جمعت عبر أداة الدراسة  ،SPSS 11 الحصائية لمدراسات الجتماعية

اإلحصائيات المتعمقة ك ، في فمسطيف األمكاؿالمؤسسات المصرفية في مكافحة ظاىرة غسؿ  اداء
مف كاقع  2016-2012غسؿ المكاؿ في فمسطيف لمفترة  بالجرائـ األصمية كمدل ارتباطيا بجريمة

 النيابة العامة التي تـ تكفرىا.كحدة المتابعة المالية بيانات أجيزة الضبط القضائي ك 
 

 بالسؤاؿ الرئيس كالسئمة المتفرعة عنو:النتائج المتعمقة  1.4
 

يف؟ كانبثؽ عف ىذا المؤسسات المصرفية في مكافحة ظاىرة غسؿ األمكاؿ في فمسط كاقع اداءما 
 السؤاؿ مجمكعة مف األسئمة الفرعية:

في مكافحة ظاىرة غسؿ األمكاؿ في  لممؤسسات المصرفيةالداخمي ما الدكر الرقابي  .1
 فمسطيفب 

ما مدل التزاـ المؤسسات المصرفية بتطبيؽ القكانيف كالتشريعات ذات العالقة لمكافحة  .2
 عمميات غسؿ األمكاؿ في فمسطيفب

التي تتخذىا المؤسسات المصرفية لمكقاية مف العمميات كالنشاطات المصرفية ما التدابير  .3
 المشبكىة المستخدمة في عمميات غسؿ األمكاؿب

 ما دكر السمطات المشرفة في مكافحة ظاىرة غسؿ األمكاؿ في فمسطيفب .4
 

لكمية استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية لكؿ فقرة كمجاؿ كالدرجة ا اسئمة الدراسةلإلجابة عف 
 لألداة.

كالخاصة بالستجابة  كمف أجؿ تفسير النتائج اعتمدت المتكسطات الحسابية اآلتية المعتمدة إحصائيان 
 عمى الفقرات كاآلتي:

 ( درجة أثر كبيرة جدان.4-1.15مف )-
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 ( درجة أثر كبيرة.1.15كأقؿ مف -1.51)مف -
 .قميمة( درجة أثر 1.51كأقؿ مف -1.75)مف -
 .جدان  ( درجة أثر قميمة1.75كأقؿ مف  1)مف -

 في فمسطيف األمكاؿالمؤسسات المصرفية في مكافحة ظاىرة غسؿ  لكاقع اداءكلبياف درجة األثر 
( التالي 1.4) حسب مجالت الدراسة كعمى الدرجة الكمية لجميع الفقرات كاف ل بد مف إدراج الجدكؿ

 كالدرجة الكمية لجميع الفقرات. الذم يكضح درجة األثر لكؿ مف المجالت كالمجالت الفرعية
التالي يكضح المتكسطات الحسابية كدرجة األثر لكؿ مف المجالت الفرعية كالفقرات ( 1.4) الجدكؿ

 كالدرجة الكمية لجميع فقرات ىذا المجاؿ.
لكاقع ( المتكسطات الحسابية كدرجة األثر لممجالت كالمجالت الفرعية كالدرجة الكمية 3.3) الجدكؿ

 في فمسطيف  األمكاؿالمؤسسات المصرفية في مكافحة ظاىرة غسؿ  اداء

 درجة األثر الكسط النحراؼ المجاؿ الفرعي المجاؿ الرئيسي

في مكافحة ظاىرة غسؿ  لممؤسسات المصرفيةالداخمي الدكر الرقابي 
 األمكاؿ.

 كبيرة 3.24 0.33 كظيفة المتثاؿ.

 كبيرة 3.19 0.34 التدقيؽ الداخمي.

 كبيرة 3.23 0.37 اتصاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ.ضابط 

 كبيرة 3.22 0.30 المعدؿ العاـ لممجاؿ

مدل التزاـ المؤسسات المصرفية بالقكانيف كالتشريعات النافذة 
 لمكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ في فمسطيف.

 كبيرة 2.96 0.40 التعرؼ عمى العمالء

 كبيرة 3.15 0.35 التدابير الداخمية

 كبيرة جدا 3.29 0.44 سجالتحفظ ال

 كبيرة جدا 3.35 0.42 اإلبالغ

 كبيرة 3.22 0.43 التدابير الكقائية اإلضافية لعمالء معينيف

 كبيرة جدا 3.28 0.39 التدابير الكقائية اإلضافية ألنشطة محددة

 كبيرة 3.17 0.33 لممجاؿ المعدؿ العاـ

مكقاية مف العمميات التدابير التي تتخذىا المؤسسات المصرفية ل
كالنشاطات المصرفية المشبكىة المستخدمة في عمميات غسؿ 

 األمكاؿ.

 كبيرة 3.12 0.43 القتراض مف المصارؼ

 كبيرة 3.20 0.42 الخدمات البنكية الخاصة

 كبيرة 3.20 0.38 العتماد المستندم

 كبيرة 3.12 0.39 بطاقات الئتماف
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 درجة األثر الكسط النحراؼ المجاؿ الفرعي المجاؿ الرئيسي

 كبيرة 3.22 0.53 أجيزة الصراؼ اآللي

 كبيرة جدا 3.30 0.40 التحكيؿ المصرفي

 كبيرة جدا 3.28 0.45 التحكيؿ البرقي لألمكاؿ

 كبيرة جدا 3.32 0.47 التحكيالت اللكتركنية

 كبيرة جدا 3.30 0.40 العمميات المصرفية التي تتـ نقدان 

 كبيرة 3.22 0.33 المعدؿ العاـ لممجاؿ

 حة ظاىرة غسؿ األمكاؿ في فمسطيفدكر السمطات المشرفة في مكاف

 كبيرة جدا 3.26 0.35 سمطة النقد الفمسطينية

 كبيرة جدا 3.26 0.35 المجنة الكطنية لمكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ

 كبيرة 3.04 0.35 كحدة المتابعة المالية

 كبيرة 3.19 0.30 المعدؿ العاـ لممجاؿ

 رةكبي 3.20 0.28 المعدؿ العاـ لجميع الفقرات

 
 عاله:أ( 1.4يتضح مف الجدكؿ )

حسب  في فمسطيف األمكاؿالمؤسسات المصرفية في مكافحة ظاىرة غسؿ  كاقع اداءأف درجة أثر  -
 ما بيفلالستجابة عمييا المتكسط الحسابي  فقد تراكح ،لجميع مجالت الدراسة كبيرة مجالت الدراسة

لمصرفية بالقكانيف كالتشريعات النافذة لمكافحة مدل التزاـ المؤسسات ا الثانيلممجاؿ  3.17ما بيف 
مدل التزاـ لعمميات غسؿ األمكاؿ في فمسطيف كبدرجة أثر كبيرة ام اف ىناؾ دكر ايجابي 

المؤسسات المصرفية بالقكانيف كالتشريعات النافذة لمكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ في فمسطيف مف 
التدابير التي تتخذىا المؤسسات المصرفية  ثالثال يفلممجال 3.22كجية نظر مجتمع الدراسة ك 

كبدرجة  لمكقاية مف العمميات كالنشاطات المصرفية المشبكىة المستخدمة في عمميات غسؿ المكاؿ
أم  في مكافحة ظاىرة غسؿ األمكاؿ لممؤسسات المصرفيةالدكر الرقابي كلممجاؿ الكؿ أثر كبيرة 

لمؤسسات المصرفية لمكقاية مف العمميات كالنشاطات لمتدابير التي تتخذىا ااف ىناؾ اثر ايجابي 
الدكر الرقابي  ككذلؾ في مكافحة ظاىرة غسؿ األمكاؿ في فمسطيفالمصرفية المشبكىة المستخدمة 

 في مكافحة ظاىرة غسؿ األمكاؿ. لممؤسسات المصرفية
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رفية في مكافحة المؤسسات المص لكاقع اداءيشير المعدؿ العاـ لجميع الفقرات إلى أف درجة الثر  -
المتكسط  كاف كبيران بحيث بمغ حسب جميع فقرات الدراسة ظاىرة غسؿ األمكاؿ في فمسطيف

المؤسسات  كاقع اداءام أف  بدرجة اثر كبيرة 1.11لالستجابة عمى جميع فقرات الداة  الحسابي
 .  المصرفية في مكافحة ظاىرة غسؿ األمكاؿ في فمسطيف بشكؿ عاـ كاف ايجابيان 

في مكافحة ظاىرة غسؿ  لممؤسسات المصرفية: ما الدكر الرقابي األكؿجابة عف السؤاؿ الفرعي كلال
 في فمسطيف؟  األمكاؿ
التالي يكضح المتكسطات الحسابية كدرجة األثر لكؿ مف المجالت الفرعية كالفقرات ( 1.4) الجدكؿ

 كالدرجة الكمية لجميع فقرات ىذا المجاؿ.
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الحسابية كدرجة األثر لممجالت الفرعية كالدرجة الكمية لمدكر الرقابي  ( المتكسطات 3.3) الجدكؿ
 األمكاؿفي مكافحة ظاىرة غسؿ  لممؤسسات المصرفيةالداخمي 

 درجة الثر الكسط الحسابي النحراؼ المعيارم الفقرات المجالت الفرعية لممجاؿ الكؿ

 كظيفة المتثاؿ

 كبيرة جدا 3.41 0.49 ة لمراقب المتثاؿ.اعتماد صالحيات كمياـ كمسؤكليات كاضح-1
 كبيرة جدا 3.49 0.50 كظيفة مراقب المتثاؿ لدل المصرؼ مستقمة-2

 كبيرة 3.14 0.87 تكفير صالحية التكاصؿ مع كحدة المتابعة المالية-3
تكفر سيكلة التصاؿ لمكظؼ المتثاؿ في المصرؼ بأم مكظؼ -4

 بالمصرؼ.
 كبيرة جدا 3.42 0.50

منح  مراقب المتثاؿ  صالحية الطالع عمى الممفات كالكثائؽ كالسجالت -5
 الالزمة لقيامو بميامو

 كبيرة جدا 3.40 0.55

تكفير صالحيات مناسبة لمراقب المتثاؿ في كتابة التقارير كرفعيا -6
 لمجمس الدارة أك المجنة المنبثقة عنو

 كبيرة جدا 3.47 0.57

حكؿ أنشطة المصرؼ المرتبطة بعمميات اليداع اعداد تقارير دكرية -7
 كالسحب كالحكالت الصادرة كالكاردة

 كبيرة 3.22 0.64

 كبيرة 3.24 0.46 تطبيؽ المصرؼ إجراءات فاعمو لتحميؿ التقارير كأنشطتيا كنتائجيا-8
يكجد تكافؽ بيف دكر مراقب المتثاؿ كدكر ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ -9

 األمكاؿ
 كبيرة جدا 3.35 0.53

استقاللية عمؿ كظيفة المتثاؿ عف عمميات التدقيؽ الداخمي ال أنو -10
 يجب أف تخضع لمتدقيؽ عمى أعماليا كمراجعة كتقييـ سياساتيا.

 كبيرة جدا 3.41 0.52

 قميمة 2.03 0.92 قياـ مراقب المتثاؿ بأنشطة تنفيذية في المصرؼ-11
لمؤىؿ لكظيفة المتثاؿ كالتدريب المستمر تكفر الكفاءة كالكادر الكافي كا-12

 لذلؾ الكادر
 كبيرة جدا 3.28 0.52

 كبيرة  3.24 0.33 المعدؿ العاـ

 التدقيؽ الداخمي

 كبيرة جدا 3.34 0.50 تكفير ميثاؽ مكتكب معتمد لمتدقيؽ الداخمي بالمصرؼ-13
 كبيرة جدا 3.47 0.50 ارتباط دائرة التدقيؽ مع مجمس الدارة اك المجنة المنبثقة عنو-14
 كبيرة جدا 3.52 0.50 رفع تقارير التدقيؽ الى مجمس الدارة اك المجنة المنبثقة عنو-15

كجكد حرية التكاصؿ المباشر بيف دائرة التدقيؽ ككافة دكائر كاقساـ  -16
 المصرؼ.

 كبيرة جدا 3.38 0.49

كالتدريب المستمر  تكفر الكفاءة كالكادر الكافي كالمؤىؿ لمتدقيؽ الداخمي-17
 لذلؾ الكادر

 كبيرة جدا 3.29 0.50

تكفر المكارد الكافية لتمكيف كظيفة التدقيؽ مف القياـ بمياميا بكفاءة -18
 كفعاليو.

 كبيرة جدا 3.25 0.46

كجكد نظاـ معتمد مف المجمس لتحديد نظاـ الركاتب كالمكافآت المتعمقة -19
 بالمدققيف الداخمييف

 كبيرة 3.14 0.68

يكجد تعاكف كتنسيؽ مستمر بيف التدقيؽ الداخمي كالكحدات الرقابية -20
المختمفة داخؿ المصرؼ لمتابعة اللتزاـ بتطبيؽ الجراءات كالتعميمات 

 كالسياسات الخاصة بمكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ.
 كبيرة  3.23 0.42

 قميمة  2.05 0.94 قياـ التدقيؽ الداخمي بأنشطة تنفيذية في المصرؼ-21
 كبيرة  3.19 0.34 المعدؿ العاـ

 
 
 
 

   



 

99 

 درجة الثر الكسط الحسابي النحراؼ المعيارم الفقرات المجالت الفرعية لممجاؿ الكؿ

ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ 
 األمكاؿ

يتـ تعييف كعزؿ ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ مف قبؿ مجمس -22
 الدارة اك المجنة المنبثقة عنو

 جدا كبيرة 3.27 0.66

 كبيرة جدا 3.55 0.56 تكفير صالحية التكاصؿ مع كحدة المتابعة المالية-23
ارتباط ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ عمى الييكؿ التنظيمي مع -24

 مجمس الدارة.
 كبيرة جدا 3.44 0.60

 قميمة 2.04 0.91 يقـك ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ بأنشطة تنفيذية في المصرؼ.-25
كجكد حرية التصاؿ كالتكاصؿ بيف ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ -26

 كمكظفي المصرؼ
 كبيرة جدا 3.31 0.49

تكفير حرية ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ لالطالع عمى الممفات -27
 كالكثائؽ كالسجالت

 كبيرة جدا 3.41 0.49

اؿ غسؿ األمكاؿ كالكحدات يكجد تعاكف كتنسيؽ مستمر بيف ضابط اتص-28
 الرقابية المختمفة داخؿ المصرؼ لكشؼ عمميات غسؿ األمكاؿ.

 كبيرة جدا 3.32 0.47

 كبيرة جدا 3.32 0.57 تكفير التدريب الكافي كالمالئـ لضابط مكافحة غسؿ األمكاؿ.-29
 كبيرة  3.23 0.37 المعدؿ العاـ

 ( اعاله:2.4يتضح مف الجدكؿ )
في مكافحة ظاىرة غسؿ األمكاؿ لجميع مجالتو  لممؤسسات المصرفيةدكر الرقابي أف درجة أثر ال -

في  لممؤسسات المصرفيةمدكر الرقابي لام اف ىناؾ دكر ايجابي ككبيرة جدا  كانت كبيرةالفرعية 
لالستجابة  المتكسطات الحسابية فقد بمغت أقؿمكافحة ظاىرة غسؿ األمكاؿ لجميع مجالتو الفرعية 

بمغت درجة كبدرجة أثر كبيرة ك  1.19بمتكسط حسابي بمغ  لثاني التدقيؽ الداخميالممجاؿ 
رفع تقارير التدقيؽ الى مجمس الدارة اك المجنة  15الستجابة ألعمى الفقرات ليذا المجاؿ لمفقرة 

ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ  قياـ  21  كأقؿ ىذه الفقرات لمفقرة  3.52بمتكسط حسابي  المنبثقة عنو
أم أف التدقيؽ كبدرجة أثر قميمة  2.05 بمتكسط حسابي بمغ   كاؿ بأنشطة تنفيذية في المصرؼاألم

كىذا متكافؽ مع مبدأ فصؿ الدكر الرقابي عف الدكر  انشطة تنفيذية في المصرؼبيقكـ ل الداخمي 
 التنفيذم لالعماؿ.

كبمغ  كبيرة،  ة الستجابةدرجب 1.14األكؿ كظيفة المتثاؿ الفرعي لممجاؿ  متكسط حسابيكبمغ أعمى 
كظيفة مراقب المتثاؿ لدل المصرؼ مستقمة  2ألعمى الفقرات ليذا المجاؿ لمفقرة المتكسط الحسابي 

مف نفس المجاؿ كالتي تتحدث  11بدرجة اثر كبيرة جدا كىذا يتكافؽ مع فقرة  1.49  بمتكسط حسابي
يث جاءت الستجابة عمى ىذه الفقرة بحبأنشطة تنفيذية في المصرؼ  يقكـمراقب المتثاؿ عف اف 

استجابة مف نفس أقؿ ىذه الفقرات قميمة مما يعني اف دكره مستقؿ عف المصرؼ كاحتمت ىذه الفقرة 
 أم أف مراقب المتثاؿ ل يقـك بانشطة تنفيذية في المصرؼ. المجاؿ
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 رجة الستجابةدب 1.11 ضابط غسؿ المكاؿكظيفة  الثالثالفرعي لممجاؿ  متكسط حسابيكبمغ أعمى 
تكفر صالحية التكاصؿ لضابط  31ألعمى الفقرات ليذا المجاؿ لمفقرة كبمغ المتكسط الحسابي  كبيرة، 

بدرجة اثر كبيرة جدا  1.55  بمتكسط حسابي مع كحدة المتابعة الماليةلدل المصرؼ غسؿ المكاؿ 
بأنشطة  يقكـ المكاؿضابط غسؿ مف نفس المجاؿ كالتي تتحدث عف اف  15كىذا يتكافؽ مع فقرة 
بحيث جاءت الستجابة عمى ىذه الفقرة قميمة مما يعني اف دكره مستقؿ عف تنفيذية في المصرؼ 

ل  ضابط غسؿ المكاؿأم أف  استجابة مف نفس المجاؿأقؿ ىذه الفقرات المصرؼ كاحتمت ىذه الفقرة 
 يقكـ بانشطة تنفيذية في المصرؼ.
في مكافحة ظاىرة غسؿ  لممؤسسات المصرفيةإلى أف الدكر الرقابي  يشير المعدؿ العاـ لجميع الفقرات

 .  1.11الستجابة لممعدؿ العاـ  متكسط األمكاؿ كاف كبيران بحيث بمغ

المؤسسات  الدكر الرقابيفي ما الذم يتكجب عممو وبخىجيه سؤال  مفخىح نهمبحىثيه حىل 
في فهسطيه فكبوج اجبببث  مكاؿلضماف تنفذ سميـ لعميمة مكافحة ظاىرة غسؿ األالمصرفية 

 :انمبحىثيه

لتفعيؿ الدكر الرقابي لممصارؼ  اللتزاـ بتطبيؽ القكانيف كاعداد سياسات كاجراءات كاضحة .1
 لمكافحة عمميات غسؿ المكاؿ.

الساليب المختمفو لجريمة غسؿ ك عمى الطرؽ الرقابة تدريب المكظفيف المتخصصيف في مجاؿ  .1
 .المكاؿ

 عامميف في مجاؿ الرقابة عمى عمميات غسؿ المكاؿ.تعزيز صالحيات ال .1

الكظائؼ الرقابيو الداخمية  تعزيز التكافؽ كالتكامؿ لمدكر الرقابي الداخمي داخؿ المصرؼ بيف .4
 .مف خالؿ تبادؿ المعمكمات كالتنسيؽ المستمر

سيكلة ربط تبعيتيا مع مجمس الدارة لمف خالؿ في المصرؼ  الدكائر الرقابيةدكر  تعزيز .5
 كالترقيات. المكافئاتبند كحفاظا عمى استقالليتيا خاصة في  اتخاذ الجراءات الزمة

لعمميات الدكرية عمى اكتفعيؿ العمميات الرقابية  ،تعزيز استقالليتياالرقابة الداخميو تفعيؿ دكر  .6
 الماليو التي يتـ تنفيذىا مف قبؿ المصارؼ لصالح العمالء
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ما مدل التزاـ المؤسسات المصرفية بتطبيؽ القكانيف  ثاني:جابة عف السؤاؿ الفرعي الكلإل
 في فمسطيف؟ األمكاؿكالتشريعات ذات العالقة لمكافحة عمميات غسؿ 

التالي يكضح المتكسطات الحسابية كدرجة األثر لكؿ مف المجالت الفرعية كالفقرات ( 1.4) الجدكؿ
 كالدرجة الكمية لجميع فقرات ىذا المجاؿ.

المتكسطات الحسابية كدرجة األثر لممجالت الفرعية كالدرجة الكمية لمدل يكضح  ( 1.3) الجدكؿ
 األمكاؿالتزاـ المؤسسات المصرفية بتطبيؽ القكانيف كالتشريعات ذات العالقة لمكافحة عمميات غسؿ 

 في فمسطيف

 المجاؿ الثاني
النحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 درجة الثر

 التعرؼ عمى العمالء

يقـك المصرؼ بالتحقؽ مف شخصية العمالء )الدائميف اك العرضييف سكاء كانكف طبيعييف اك -30
 اعتبارييف( ككثائقيـ كطبيعة نشاطاتيـ عند بدأيو نشكء العالقة كاثناء التعامؿ عمى قاعدة اعرؼ عميمؾ

 كبيرة جدا 3.26 0.51

طتيـ بشكؿ دكرم كمستمر حسب يقـك المصرؼ بتحديث بيانات العمالء كجمع البيانات عف أنش-31
 تعميمات سمطة النقد.

 كبيرة  3.24 0.51

يقـك المصرؼ بالتعرؼ عمى ىكية المستفيديف الحقيقيف كالتحقؽ منيا مف خالؿ الحصكؿ عمى -32
 معمكمات تتعمؽ بالغرض مف عالقة العمؿ كطبيعتيا

 كبيرة جدا 3.26 0.49

زمة مف صحة البيانات كالمعمكمات مف خالؿ المصادر يقـك المصرؼ باتخاذ اجراءات التحقؽ الال -33
 المحايدة كالمكثكقة

 كبيرة 3.16 0.60

يقـك المصرؼ بالحصكؿ عمى المستندات المتعمقة بيـ كبمف يمثميـ قانكنيا في حاؿ التعامؿ مع -34
 الشخاص ناقصي أك فاقدم األىمية.

 كبيرة جدا 3.28 0.48

لمشركات بالتحقؽ مف اسماء الشركاء اك المساىميف الذيف تتجاكز  يقـك المصرؼ عند فتح حسابات-35
 % مف راس الماؿ لمشركة كالمستفيديف الحقيقيف كارفاؽ المستندات المثبتة ليذه البيانات10ممكيتيـ 

 كبيرة جدا 3.31 0.54

معقدة  يقـك المصرؼ ببذؿ العناية الخاصة لتعرؼ عمى العمالء عند طمب تنفيذ عمميات اك صفقات-36
 اك كبيرة كجميع انماط الصفقات كالتعامالت العادية التي ل يتكفر ليا مقاصد مالية كاضحو

 كبيرة جدا 3.3 0.46

 قميمة 2.2 0.81 تحكؿ قكانيف السرية المصرفية دكف تطبيؽ إجراءات كضكابط مراقبة عمميات غسؿ األمكاؿ-37
الكدائع ل تضعؼ ل تحكؿ دكف التزاـ المصرؼ سياسة المصرؼ التنافسية تجاه جذب المزيد مف -38

 بمتطمبات السرية المصرفية عمى حسابات العمالء.
 كبيرة 3.09 0.67

 قميمة  1.78 0.94 يتـ فتح حسابات لمعمالء كحسابات رقمية دكف الكشؼ عف اسـ العميؿ الصمي-39
 كبيرة 2.96 0.40 المعدؿ العاـ

 المجاؿ الثاني
النحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 درجة الثر

 التدابير الداخمية

يمتـز المصرؼ عند تعييف المكظفيف ذكم الكظائؼ الرقابية بالمعايير المينية لمتكظيؼ كالتأكد مف -40
 الخبرات كالميارات ليـ.

 كبيرة  3.23 0.47

لدارة تجنبو يتكفر لدل المصرؼ سياسات كاجراءات كضكابط داخمية  مكتكبة كمعتمدة مف مجمس ا-41
 حدكث عمميات غسؿ األمكاؿ في المصرؼ.

 كبيرة جدا 3.29 0.46

تتكفر لدل المصرؼ سياسة لتمرير القكانيف كالتعميمات الجديدة الخاصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ عمى -42
 المكظفيف كتدريبيـ لمتعرؼ عمى العمميات كالفعاؿ التي ترتبط بغسؿ األمكاؿ

 كبيرة جدا 3.26 0.44

يكجد لدل المصرؼ اجراءات كسياسات مكتكبة للتزاـ المجمكعة كالفركع لممصرؼ كالمكجكدة خارج -43
 فمسطيف بقانكف غسؿ األمكاؿ بشأف التدابير الكقاية مف عمميات غسؿ األمكاؿ

 كبيرة جدا 3.32 0.47
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ا يتـ غسؿ يقـك المصرؼ بتطبيؽ اجراءات ادارية داخمية لمكشؼ عف األساليب  التي مف خاللي-44
 األمكاؿ

 كبيرة  3.21 0.47

يقـك المصرؼ بمراجعة كتطكير النظـ اللية كالبرامج كالسياسات المتعمقة بمكافحة غسؿ األمكاؿ -45
 بشكؿ دكرم

 كبيرة 3.19 0.51

 كبيرة 2.68 0.84 ىناؾ ثغرات في الضكابط المطبقة لدل المصرؼ يمكف اف تستغؿ مف قبؿ غاسمي األمكاؿ-46
 كبيرة 3.19 0.55 يقـك المصرؼ بتصنيؼ العمالء كعالقات العمؿ كفقان لدرجة المخاطر.-47

 كبيرة 3.16 0.66 يساعد النظاـ البنكي عمى تصنيؼ العمالء كفؽ درجة مخاطرىـ.-48
 كبيرة 3.13 0.54 ىناؾ ضكابط قانكنية كافية لمحد اك منع عمميات غسؿ األمكاؿ في المصرؼ-49

 كبيرة 3.15 0.35 المعدؿ العاـ

 حفظ السجالت

 انتياء تاريخ مف سنكات 10 عف ل تقؿ لمدة كالمستندات السجالت بجميع يقـك المصرؼ بالحتفاظ-50
 المالية كفؽ ما ىك محدد بقانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ النافذ المعاممة

 كبيرة جدا 3.34 0.52

 كثائؽ كصكر الحسابات كالمراسالت اتبممف لدل المصرؼ سياسات كاجراءات معتمدة لالحتفاظ-51
 الشخصية اليكيات

 كبيرة جدا 3.34 0.52

لدل المصرؼ سياسات تكثؽ العمميات التي يقـك بيا لمنع اك الكشؼ كالبالغ عف المعامالت -52
 المشبكىة

 كبيرة جدا 3.26 0.44

 التشريعات كفؽ الحصكؿ السجالت كالمستندات مف القضائية السمطات يقـك المصرؼ بتمكيف-53
 بيا المعمكؿ

 كبيرة جدا 3.33 0.54

 كبيرة جدا 3.29 0.44 المعدؿ العاـ

 اإلبالغ

يمتـز المصرؼ بالتصريح بالشتباه عف المعامالت المشبكىة لكحدة المتابعة المالية عند تكفر أسس -54
 معقكلة لالشتباه

 كبيرة جدا 3.41 0.50

 كبيرة جدا 3.33 0.47 ت المشبكىة عند محاكلت إبراـ المعامالتيمتـز المصرؼ  بالتبميغ عف المعامال-55
 كبيرة جدا 3.35 0.48 تكجد ضكابط صادرة عف الجيات المختصة تمـز المصرؼ باإلبالغ عف العمميات المشبكىة-56

 كبيرة جدا 3.35 0.42 المعدؿ العاـ

 المجاؿ الثاني
النحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 درجة الثر

التدابير الكقائية 
اإلضافية لعمالء 

 معينيف

يقـك المصرؼ بالحصكؿ عمى مكافقة الدارة العميا قبؿ بدء التعامؿ مع العمالء ذكم المخاطر  -57
 المعرفيف في قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ النافذ

 كبيرة جدا 3.32 0.47

  صة بالعمالء المعرضيف سياسيايكجد  لدل المصرؼ نظاـ كاجراءات محددة إلدارة المخاطر الخا-58
 كفؽ ما تـ تعريفيـ في قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ

 كبيرة  3.24 0.55

 كبيرة جدا 3.28 0.48 ىناؾ أنظمة آلية يستخدميا المصرؼ لضبط التعامؿ مع الجيات المدرجة عمى القكائـ الدكلية.-59
ة كفؽ قائمة الفراد كالمؤسسات اك الدكؿ يقـك المصرؼ بفحص بيانات العمالء ذكم المخاطر العالي-60

 المحظكر التعامؿ معيـ كالتي يتـ اصدارىا عالميان بكاسطة الحككمات اك السمطات المختصة.
 كبيرة جدا 3.25 0.49

يقـك المصرؼ باتخاذ جميع اإلجراءات المعقكلة لمتعرؼ عمى مصدر الثركة كاألمكاؿ لألشخاص -61
 تعامميـ كعند تحديث بياناتيـالمعرضيف سياسيا عند بداية 

 كبيرة 3.21 0.59

 كبيرة  3.22 0.43 المعدؿ العاـ

التدابير الكقائية 
اإلضافية ألنشطة 

 محددة

لدل المصرؼ سياسات كاجراءات لفحص المعامالت المالية القائمة عبر الحدكد مع المصارؼ -62
 مراسمة مرخصة في بمدانيا الصميةالمراسمة كتمكنو بشكؿ معقكؿ مف التأكد مف انو يعمؿ مع بنكؾ 

 كبيرة 3.2 0.48

يقـك المصرؼ بالتعرؼ كالتحقؽ مف المؤسسات المتمقية )المصارؼ المراسمة( التي تقيـ عالقة -63
 مصرفية مع مؤسسات خارجية في العالقات القائمة عبر الحدكد

 كبيرة 3.23 0.48

العميا قبؿ إقامة العالقة المصرفية مع المؤسسة يقـك المصرؼ بالحصكؿ عمى المصادقة مف اإلدارة -64
 المتمقية في العالقات القائمة عبر الحدكد

 كبيرة جدا 3.4 0.49

يمتـز المصرؼ في حالة الدفع مف حساب الُمصدر بالتأكد مف أف المؤسسة المتمقية )المصارؼ -65
 المراسمة( قد تحققت مف ىكية العميؿ.

 جدا كبيرة 3.28 0.51
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عمميات اليداع كالتحكيؿ ضمف حدكد كسقكؼ معينة لمرقابة كالمتابعة كفؽ التعميمات التي  تخضع-66
 تحددىا المجنة الكطنية لمكافحة غسؿ األمكاؿ.

 كبيرة جدا 3.33 0.47

يقـك المصرؼ بفحص العمميات الكبيرة عمى نحك غير عادم كجميع انماط العمميات غير العادية -67
 صادم اك قانكني كاضح اك ظاىر.كالتي ليس ليا ىدؼ اقت

 كبيرة جدا 3.38 0.51

يقـك المصرؼ بفحص جميع العمميات المالية المنفذة مع اشخاص طبيعييف اك اعتباريف في دكؿ ل -68
 تطبؽ المعايير الدكلية المتعمقة بمكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ اك ل تطبقيا عمى الكجو المطمكب.

 كبيرة جدا 3.41 0.49

 كبيرة جدا 3.28 0.39 ؿ العاـالمعد

 
 

 :عالهأ( 1.4يتضح مف الجدكؿ )
أف درجة أثر مدل التزاـ المؤسسات المصرفية بالقكانيف كالتشريعات النافذة لمكافحة عمميات غسؿ  -

مدل لام اف ىناؾ دكر ايجابي األمكاؿ في فمسطيف حسب المجالت الفرعية كانت كبيرة جدا ككبيرة  
لمصرفية بالقكانيف كالتشريعات النافذة لمكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ في فمسطيف التزاـ المؤسسات ا

بمتكسط حسابي  فقد بمغت أقؿ النسب المئكية لالستجابة لممجاؿ الفرعي األكؿ التعرؼ عمى العمالء
يقـك  35بحيث بمغت درجة الستجابة ألعمى الفقرات ليذا المجاؿ لمفقرة  كبدرجة أثر كبيرة 1.96 بمغ
لمصرؼ عند فتح حسابات لمشركات بالتحقؽ مف اسماء الشركاء اك المساىميف الذيف تتجاكز ممكيتيـ ا

بمتكسط بمغ  % مف راس الماؿ لمشركة كالمستفيديف الحقيقيف كارفاؽ المستندات المثبتة ليذه البيانات11
مية دكف الكشؼ عف يتـ فتح حسابات لمعمالء كحسابات رق  39  كأقؿ ىذه الفقرات نسبة لمفقرة  1.11

أم أف ما يقكـ بو المصرؼ ىك الكشؼ كبدرجة أثر قميمة   1.78 بمتكسط حسابياسـ العميؿ الصمي 
كحسابات رقمية كل يقكـ بفتح ام حسابات  عف اسـ العميؿ الصمي قبؿ فتح حساب كحساب رقمي

 ؾ.كىذا متكافؽ مع متطمبات قاعدة اعرؼ عميم دكف الكشؼ عف اسـ العميؿ الصمي
 كبيرة،  درجة الستجابةب 1.15 التدابير الداخمية الثانيالفرعي لممجاؿ  متكسط حسابيكبمغ أعمى -

يكجد لدل المصرؼ اجراءات كسياسات  31ألعمى الفقرات ليذا المجاؿ لمفقرة كبمغ المتكسط الحسابي 
بمتكسط ألمكاؿ مكتكبة للتزاـ المجمكعة كالفركع لممصرؼ كالمكجكدة خارج فمسطيف بقانكف غسؿ ا

ىناؾ  35الفقرات ليذا المجاؿ لمفقرة  كبمغ المتكسط الحسابي لقؿبدرجة اثر كبيرة  1.11  حسابي
بحيث جاءت  ثغرات في الضكابط المطبقة لدل المصرؼ يمكف اف تستغؿ مف قبؿ غاسمي األمكاؿ

لدل المصرؼ ني اف مما يعكبدرجة اثر كبيرة  1.68كبيرة بمتكسط حسابي الستجابة عمى ىذه الفقرة 
 ىذه الظاىره.مكافحة التي تمكنو مف القياـ بالسياسات كالجراءات 
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 1.11 التدابير الكقائية الضافية لعمالء معينيف الفرعي الثانيلممجاؿ  متكسط حسابيكبمغ أعمى -
لمصرؼ يقـك ا 57ألعمى الفقرات ليذا المجاؿ لمفقرة كبمغ المتكسط الحسابي  كبيرة،  درجة الستجابةب

بفحص جميع العمميات المالية المنفذة مع اشخاص طبيعييف اك اعتباريف في دكؿ ل تطبؽ المعايير 
  بمتكسط حسابي الدكلية المتعمقة بمكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ اك ل تطبقيا عمى الكجو المطمكب

لدل المصرؼ  61فقرة الفقرات ليذا المجاؿ لم كبمغ المتكسط الحسابي لقؿجدا بدرجة اثر كبيرة  1.41
سياسات كاجراءات لفحص المعامالت المالية القائمة عبر الحدكد مع المصارؼ المراسمة كتمكنو بشكؿ 

 1.1بمتكسط حسابي  معقكؿ مف التأكد مف انو يعمؿ مع بنكؾ مراسمة مرخصة في بمدانيا الصمية
المالية لفحص المعامالت  لدية سياسات كاجراءات عممية اف المصرؼمما يعني  كبدرجة اثر كبيرة

ل تطبؽ المعايير الدكلية لمكافحة عمميات مف الخارج مف الدكؿ التي عبر المصارؼ المراسمة الكاردة 
 .غسؿ المكاؿ

 1.18التدابير الكقائية الضافية ألنشطة محددة  الفرعي الثانيلممجاؿ  متكسط حسابيكبمغ أعمى -
يقـك المصرؼ  46ألعمى الفقرات ليذا المجاؿ لمفقرة الحسابي كبمغ المتكسط  كبيرة،  درجة الستجابةب

بالحصكؿ عمى مكافقة الدارة العميا قبؿ بدء التعامؿ مع العمالء ذكم المخاطر  المعرفيف في قانكف 
 بدرجة اثر كبيرة جدا كبمغ المتكسط الحسابي لقؿ 1.11  بمتكسط حسابيمكافحة غسؿ األمكاؿ النافذ 

يقكـ المصرؼ باتخاذ جميع اإلجراءات المعقكلة لمتعرؼ عمى مصدر  53اؿ لمفقرة الفقرات ليذا المج
بحيث جاءت  الثركة كاألمكاؿ لألشخاص المعرضيف سياسيا عند بداية تعامميـ كعند تحديث بياناتيـ

كبدرجة اثر كبيرة مما يعني اف المصرؼ لديو  1.11الستجابة عمى ىذه الفقرة كبيرة بمتكسط حسابي 
عتمد مف الدارة لمتعامؿ مع العمالء ذكم المخاطر كالمعرضيف سياسيا عند بداية تعامميـ مع نظاـ م

المصرؼ كىذا يتكافؽ مع سياسة ادارة مخاطر العمالء كالتعرؼ عمى مصادر ثركاتيـ عند بداية 
 تعامميـ مع المصرؼ كعند تنفيذ النشطة المصرفية لصالحيـ كبناء عمى طمبيـ.

 
بحيث بمغت  1.15 بمتكسط حسابي بمغلمجاؿ الفرعي الرابع البالغ الت متكسطا االمجكبمغت أعمى 

يمتـز المصرؼ بالتصريح بالشتباه عف  54درجة الستجابة ألعمى الفقرات ليذا المجاؿ لمفقرة 
كأقؿ  1.41بمتكسط حسابيالمعامالت المشبكىة لكحدة المتابعة المالية عند تكفر أسس معقكلة لالشتباه 

المصرفية  بالتبميغ عف المعامالت المشبكىة عند   تمتـز المؤسسات  55الفقرات نسبة لمفقرة ىذه 
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أم اف  ايجابية كبيرة جدا ام بمعنى كبدرجة أثر 1.11كبمتكسط حسابي بمغ محاكلت إبراـ المعامالت 
 .قطالمصرؼ يقـك بالتبميغ عف المعامالت المشبكىة عند محاكلة البراـ كليس عند التنفيذ ف

يشير المعدؿ العاـ لجميع الفقرات إلى أف مدل التزاـ المؤسسات المصرفية بتطبيؽ القكانيف -
المتكسط  مكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ في فمسطيف كاف كبيران بحيث بمغبكالتشريعات ذات العالقة 

 كبدرجة أثر كبيرة كايجابية. 1.17 لممعدؿ العاـ الحسابي
 

مدل التزاـ المؤسسات المصرفية بتطبيؽ القكانيف كالتشريعات ثيف حكؿ كبتكجيو سؤاؿ مفتكح لممبحك 
 فكانت اجابات المبحكثيف: ذات العالقة لمكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ في فمسطيف

كتميؿ الرىاب  مكافحة غسؿ األمكاؿبشأف ( 11قرار القانكف رقـ )البتطبيؽ المصارؼ التزاـ  .1
 مف خالؿ العمميات كالنشطة المصرفية.  بما يضمف الحد مف ممارسة ىذه الجريمة

بشأف  عمى المصارؼ غير الممتزمة بتطبيؽ تعميمات غسؿ المكاؿ فرض عقكبات رادعة .1
 .التعرؼ عمى العمالء كطبيعة أعماليـ

كفؽ المتطمبات العمميات مراقبة اللتزاـ لتنفيذ المستمرة مف قبؿ المصارؼ في المتابعة  .1
 فركع.عمى مستكل جميع الالقانكنية 

ذكم المخاطر المرتفعة بشكؿ بالعمالء  المتعمقةدارة المخاطر إل العمؿ عمى كضع نظاـ .4
 .مستمر بما يساعد في التعرؼ عمى طبيعة انشطتيـ كمصادر امكاليـ

ل كالمصارؼ التي دكؿ الفحص المعامالت المالية القائمة عبر الحدكد مع اعطاء اىمية ل .5
 .مميات غسؿ األمكاؿتطبؽ المعايير المتعمقة بمكافحة ع

قكانيف  ، كأف ل تككفىذه الجريمةالتي تكافح التطكير المستمر لمقكانيف كالنظمة كالتشريعات  .6
عمميات كمكافحة مراقبة كالجراءات المتعمقة بضكابط التطبيؽ  عائقان في السرية المصرفية 

 غسؿ األمكاؿ

جيات الرقابية كجيات انفاذ بيف الاستقاللية الجياز القضائي كتخفيؼ مف حدة التضارب  .7
 القانكف.

  آلية لدل المصارؼ تساعدىا عمى تصنيؼ العمالء كتتبع أنشطتيـ.تكفر أنظمة  .8
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ما التدابير التي تتخذىا المؤسسات المصرفية لمكقاية مف  جابة عف السؤاؿ الفرعي الثالث:كلإل
 ؟مكاؿاألالعمميات كالنشاطات المصرفية المشبكىة المستخدمة في عمميات غسؿ 

التالي يكضح المتكسطات الحسابية كدرجة األثر لكؿ مف المجالت الفرعية كالفقرات ( 4.4) الجدكؿ
 كالدرجة الكمية لجميع فقرات ىذا المجاؿ.

المتكسطات الحسابية كدرجة األثر لممجالت الفرعية كالدرجة الكمية لمتدابير التي تتخذىا يكضح (  4.4) الجدكؿ
 األمكاؿلمكقاية مف العمميات كالنشاطات المصرفية المشبكىة المستخدمة في عمميات غسؿ المؤسسات المصرفية 

 

 المجاؿ الثالث
النحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 درجة الثر

 القتراض مف المصارؼ

 جدا كبيرة 3.28 0.48 %.100يقـك المصرؼ بفحص عمميات القتراض مقابؿ تأمينات نقدية بنسبة تصؿ الى -69
 كبيرة 3.2 0.47 يقـك المصرؼ بفحص  عمميات القتراض التي يتـ اغالقيا بعد فترة قصيرة مف عمميو منحيا.-70

يقـك المصرؼ بفحص  عمميات القتراض بضماف أصكؿ مممككة ألخريف ل تربطيـ بيـ أم -71
 عالقة كاضحة

 كبيرة 3.12 0.43

متسييالت الممنكحة لو حسب الغرض المحدد في يقـك المصرؼ بالرقابة عمى استخداـ عميؿ ل-72
 طمب التسييؿ

 كبيرة 3.12 0.56

 كبيرة 3.12 0.43 المعدؿ العاـ

 الخدمات البنكية الخاصة

يكجد لدل المصرؼ مكظؼ مختص بتقديـ  الخدمات المصرفية الخاصة كيتابع عمميات العميؿ -73
 مع المصرؼ

 كبيرة 3.22 0.49

ءات كسياسات مكتكبة تنظـ العالقة كتمنع تضارب المصالح بيف قياـ يكجد لدل المصرؼ إجرا-74
المكظؼ المختص بتقديـ الخدمات البنكية الخاصة كفؽ الجراءات البنكية المعتمدة كتمقي العمالء لتمؾ 

 الخدمة بالحدكد المسمكح بيا دكف اف يتـ التأثر عمى التزاـ المكظؼ بتطبيؽ الجراءات المعتمدة.
 بيرةك 3.22 0.41

 كبيرة 3.20 0.42 المعدؿ العاـ

 العتماد المستندم

يقـك المصرؼ عند فتح العتماد المستندم بالتأكد مف أثماف البضاعة المستكردة كاف الفكاتير -75
 المقدمة مف قبؿ البائع ىي مقابؿ عمميات شراء فعمية.

 كبيرة 3.2 0.43

تي تسدد  قيمتيا لمخارج بما ل يتناسب كطبيعة يقـك المصرؼ بالرقابة عمى مستندات التحصيؿ ال-76
 نشاط العميؿ

 كبيرة 3.18 0.45

يقـك المصرؼ بفحص عممية فتح العتمادات ذات المبالغ الكبيرة كالتي ل تتناسب كنشاط العميؿ -77
 كيككف المستفيد منيا احد الشخاص ذكم الصمة بالعميؿ بالخارج

 كبيرة جدان  3.27 0.45

 كبيرة  3.20 0.38 المعدؿ العاـ

 بطاقات الئتماف
 

يقـك المصرؼ بفحص السحكبات النقدية مف حسابات العمالء الناتجة عف المشتريات اللكتركنية -78
 كالتي يتـ تغطيتيا لدل احد المصارؼ في دكلة أخرل

 كبيرة 3.13 0.51

 كبيرة 3.13 0.56 بطاقات الئتمافيقـك المصرؼ بالرقابة عمى عمميات  شراء المجكىرات الثمينة مف خالؿ -79
يقـك المصرؼ بفحص عمميات السداد النقدم لبطاقات الئتماف بمبالغ تفكؽ الحد األقصى -80

 لمبطاقة دكف أسباب كاضحة
 كبيرة 3.12 0.44

يقـك المصرؼ بالرقابة استخداـ بطاقات الئتماف في شراء بضائع لالستخداـ التجارم كليس -81
 خصيلالستخداـ الش

 كبيرة 3.14 0.48

يقـك المصرؼ بفحص الحالت التي يتـ مف خالليا استخداـ رصيد بطاقة الئتماف كمف ثـ القياـ -82
 بسداده الكامؿ كتكرار تمؾ العمميات في فترة اقؿ مف فترة السماح الكاحدة بكاسطة بالبطاقة

 كبيرة 3.16 0.41

 كبيرة 3.12 0.39 المعدؿ العاـ
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 المجاؿ الثالث
النحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 درجة الثر

 كبيرة 3.22 0.53 يقـك المصرؼ بالرقابة المستمرة عمى عمميات السحب كاليداع النقدم مف خالؿ الصراؼ اللي.-83 أجيزة الصراؼ اآللي

 التحكيؿ المصرفي

عمالء الى شيكات يقـك المصرؼ بالرقابة عمى عمميات تحكيؿ األمكاؿ النقدية في حسابات ال-84
 مصرفية اك حكالت كخاصة التي تصدر الى حسابات خارجية.

 كبيرة جدان  3.26 0.44

 كبيرة جدان  3.3 0.49 يقـك المصرؼ بفحص التحكيالت المتتالية كغير المبررة لحسابات في بنكؾ أخرل داخميا كخارجيا-85
 كبيرة جدان  3.27 0.47 ة بشأف سرية الحسابات المصرفيةيقـك المصرؼ بفحص التحكيالت الى بالد ذات قكانيف صارم-86

يقـك المصرؼ بفحص التحكيالت لمخارج ذات المبالغ الكبيرة كالتحكيالت الكاردة مف الخارج -87
 كالمصحكبة بتعميمات الدفع نقدا

 كبيرة جدان  3.4 0.49

لى دكؿ معركفة بانيا مصدر يقـك المصرؼ بفحص التحكيالت ذات المبالغ الكبيرة كالمتكررة مف كا-88
 لممخدرات اك مشتبو فييا

 كبيرة جدان  3.38 0.49

 كبيرة جدا 3.30 0.40 المعدؿ العاـ

يكجد لدل المصرؼ اجراءات مكتكبة لمرقابة عمى األمكاؿ الكاردة اك الصادرة مف خالؿ انظمة -89 التحكيؿ البرقي لألمكاؿ
 .التحكيؿ السريع لألمكاؿ

 ان كبيرة جد 3.28 0.45

يقـك المصرؼ بالرقابة عمى الحسابات التي تتمقى عدة تحكيالت مالية بالطريقة اللكتركنية كالتي -90 التحكيالت اللكتركنية
 يعاد تحكيميا  بمبالغ  كبيرة بالطريقة نفسيا إلى بمد آخر.

 كبيرة جدان  3.32 0.47

العمميات المصرفية التي 
 تتـ نقدان 

ات التي يتـ عمييا دكرات نقدية كبيرة بما ل يتماشى مع طبيعة يقـك المصرؼ بفحص الحساب-91
 نشاط العميؿ

 كبيرة جدان  3.31 0.47

يقـك المصرؼ بفحص اليداعات النقدية التي تتـ في عدة حسابات مختمقة كمف ثـ تحكيميا -92
 كتجميعيا في حساب كاحد

 كبيرة جدان  3.28 0.55

دية الكبيرة التي يتبعيا مباشره عمميا السحب كتحكيؿ اك يتـ يقـك المصرؼ بفحص اليداعات النق-93
 تحكليا دكف أسباب كاضحة.

 كبيرة جدان  3.33 0.47

يقـك المصرؼ بفحص اليداعات النقدية المتكررة مف قبؿ جيات مختمفة في حساب احد العمالء -94
 لغرض غير كاضح كدكف اف يككف ىناؾ ثمة عالقة بيف ىذه الجيات كالعميؿ

 كبيرة جدان  3.39 0.49

يقـك المصرؼ بفحص عمميات مبادلة كميات كبيرة مف القطع النقدية بشكؿ متكررة بفئات نقدية -95
 كرقية ذات قيمة اكبر.

 كبيرة جدان  3.29 0.49

 كبيرة جدا 3.30 0.40 المعدؿ العاـ

 

 عاله:أ( 4.4يتضح مف الجدكؿ )

ات المصرفية لمكقاية مف العمميات كالنشاطات المصرفية أف درجة أثر التدابير التي تتخذىا المؤسس -
ام حسب المجالت الفرعية كانت كبيرة ككبيرة جدا  المشبكىة المستخدمة في عمميات غسؿ األمكاؿ

متدابير التي تتخذىا المؤسسات المصرفية لمكقاية مف العمميات كالنشاطات لاف ىناؾ دكر ايجابي 
المتكسطات فقد بمغت أقؿ  ىرة غسؿ األمكاؿ في فمسطيفالمصرفية المشبكىة في مكافحة ظا

كبمغت الستجابة ألعمى الفقرات ليذا  1.11لممجاؿ الفرعي الرابع بطاقات الئتماف  الحسابية
يقكـ المصرؼ بفحص الحالت التي يتـ مف خالليا استخداـ رصيد بطاقة  82المجاؿ لمفقرة 

ار تمؾ العمميات في فترة اقؿ مف فترة السماح الكاحدة الئتماف كمف ثـ القياـ بسداده الكامؿ كتكر 
يقكـ المصرؼ بفحص عمميات السداد  80 كأقؿ ىذه الفقرات نسبة لمفقرة  1.16بكاسطة بالبطاقة 
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 1.11بمتكسط النقدم لبطاقات الئتماف بمبالغ تفكؽ الحد األقصى لمبطاقة دكف أسباب كاضحة 
  بدرجة أثر كبيرة كايجابية. 

اللكتركنية بحيث بمغ المتكسط  تالتحكيال الثامفلمجاؿ الفرعي المجالت استجابة امى كبمغت أع
يقكـ المصرؼ بالرقابة عمى الحسابات التي تتمقى عدة تحكيالت مالية الحسابي لفقرة ىذا المجاؿ 

درجة ك  1.11بالطريقة اللكتركنية كالتي يعاد تحكيميا  بمبالغ  كبيرة بالطريقة نفسيا إلى بمد آخر 
 .اثر كبيرة جدا

لمكقاية مف العمميات كالنشاطات المصرفية يشير المعدؿ العاـ لجميع الفقرات إلى أف درجة الثر -
 المجاؿالمتكسط الحسابي ليذا  كاف كبيران بحيث بمغ المشبكىة المستخدمة في عمميات غسؿ األمكاؿ

1.11. 
 

ذىا المؤسسات المصرفية لمكقاية مف التدابير التي تتخكبتكجيو سؤاؿ مفتكح لممبحكثيف حكؿ 
فكانت اجابات  العمميات كالنشاطات المصرفية المشبكىة المستخدمة في عمميات غسؿ األمكاؿ

 المبحكثيف:
المؤسسة استغالؿ باستمرار بما يضمف سالمة المصرفية  تحديث النظمة كالتعميمات .1

المتعمقة بالتحكيالت  المصرفيةالعمميات كخاصة  محاكلت غسؿ المكاؿ لمالمصرفية 
 اللكتركنية.

حرص المصارؼ عمى سالمة اعماليا كأنشطتيا مف خالؿ اللتزاـ بتطبيؽ النظمة كالقكانيف  .1
المصرؼ تنظـ العالقة بيف لدل المصارؼ لإجراءات كسياسات مكتكبة المعمكؿ بيا كتكفر 

 .تضارب المصالحبما يساىـ في الحد مف ك كعمالئة 

بآلية تنفيذ العمميات المصرفية كخاصة  ةاجراءات العمؿ الخاصسياسات ك الاللتزاـ بتطبيؽ  .1
غير العادية التي ت التي ل تتناسب مع نشاط العميؿ، كالعمميات العمميات النقدية كالعمميا
 .ك ظاىرأك قانكني كاضح أليس ليا ىدؼ اقتصادم 

  ة مع دكؿ خارجية.عمى كافة الخدمات المصرفية كخاصة العمميات المصرفيتشديد الرقابة  .4
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في  األمكاؿما دكر السمطات المشرفة في مكافحة ظاىرة غسؿ  جابة عف السؤاؿ الفرعي الرابع:كلإل
 فمسطيف؟

التالي يكضح المتكسطات الحسابية كدرجة األثر لكؿ مف المجالت الفرعية كالفقرات ( 5.4) الجدكؿ
 كالدرجة الكمية لجميع فقرات ىذا المجاؿ.

(  المتكسطات الحسابية كدرجة األثر لممجالت الفرعية كالدرجة الكمية لدكر السمطات 4.3) الجدكؿ
 في فمسطيف األمكاؿالمشرفة في مكافحة ظاىرة غسؿ 

 المجاؿ الرابع
النحراؼ 
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

 درجة الثر

سمطة النقد 
 الفمسطينية

كافحة غسؿ األمكاؿ مف خالؿ تمارس سمطة النقد دكران رقابيا باستمرار في مجاؿ م-96
 اصدار التعميمات كالرشادات كافية   لمحد مف العمميات المشبكىة.

 كبيرة جدان  3.39 0.51

تقـك سمطة النقد باألشراؼ عمى مدل التزاـ المصارؼ بكضع السياسات كاإلجراءات -97
 كالضكابط الداخمية التي تمنع عمميات غسؿ األمكاؿ

 كبيرة جدان  3.34 0.48

تقـك سمطة النقد باألشراؼ عمى مدل التزاـ المصارؼ بالتدريب المتكاصؿ -98
 لممسؤكليف كالمكظفيف.

 كبيرة  3.23 0.45

 كبيرة 3.18 0.64 تقـك سمطة النقد بالرقابة المستمرة عمى حسابات عمالء المصارؼ.-99

 أية عف السرعة كجو كعمى كحدة المتابعة المالية  تقـك سمطة النقد بإبالغ-100
 األمكاؿ. غسؿ جريمة تتضمف عمى أنيا بيا المشتبو الكقائع أك العمميات حكؿ معمكمات

 كبيرة جدان  3.27 0.52

تقـك سمطة النقد بالرقابة كاصدار التعميمات لممصارؼ لاللتزاـ بتطبيؽ المبادئ -101
عمى  الرئيسية الصادرة عف لجنة بازؿ كمجمكعة العمؿ المالي الدكلي بشأف التعرؼ

 العمالء.

 كبيرة جدان  3.33 0.49

تقـك سمطة النقد بالرقابة كالمتابعة الكافية لمكشؼ عف النشطة غير العتيادية -102
 التي يقـك بيا العمالء

 كبيرة 3.16 0.52

تشتمؿ التعميمات كالجراءات الرقابية التي تتخذىا سمطة النقد في الرقابة عمى -103
 قادرة عمى مكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ كفؽ المعايير الدكليةالمصارؼ عمى الكسائؿ ال

 كبيرة  3.24 0.43

يخضع الكادر الرقابي لسمطة النقد لمتأىيؿ الكافي الذم يمكنو مف الرقابة عمى -104
 عمميات غسؿ األمكاؿ في المصارؼ.

 

 كبيرة 3.23 0.48

 كبيرة جدا 3.26 0.35 المعدؿ العاـ

 اؼ المعيارمالنحر  المجاؿ الرابع
النحراؼ 
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

 درجة الثر

المجنة الكطنية 
لمكافحة 

عمميات غسؿ 
 األمكاؿ

 كبيرة جدان  3.29 0.46 تقـك المجنة بمكاكبة التطكرات الدكلية كاإلقميمية لمكافحة غسؿ األمكاؿ-105

تأكد مف تقـك المجنة بالطالع عمى معمكمات محددة لدل الكحدة ألغراض ال-106
 سالمة عمميا

 كبيرة  3.23 0.43

 كبيرة جدان  3.31 0.46 تصدر المجنة التعميمات الالزمة لتنفيذ أحكاـ القرار بقانكف بشأف غسؿ األمكاؿ-107

 كبيرة جدان  3.27 0.45 تعد المجنة المكائح الالزمة لتنفيذ أحكاـ القرار بقانكف بشأف غسؿ األمكاؿ-108

 كبيرة 3.15 0.59 إعداد التقرير التحميمي كاإلحصائي لتجاىات جريمة غسؿ األمكاؿتقـك  المجنة ب-109
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تحدد المجنة الدكؿ التي تعتبرىا الكحدة عالية المخاطر كالتدابير الكاجب اتخاذىا -110
 تجاه تمؾ الدكؿ

 كبيرة جدان  3.3 0.46

التي تخضع تتعاكف المجنة مع السمطات المشرفة لمتأكد مف تطبيؽ الجيات -111
 لرقابتيا ألحكاـ القرار بقانكف بشأف غسؿ األمكاؿ

 كبيرة جدان  3.32 0.47

 كبيرة جدا 3.26 0.35 المعدؿ العاـ

كحدة المتابعة 
 المالية

تستمـ كتطمب الكحدة المعمكمات مف الجيات الخاضعة ألحكاـ القانكف بشأف -112
 العمميات التي يشتبو بأنيا تتضمف عمميات غسؿ األمكاؿ

 كبيرة جدان  3.38 0.49

تقـك كحدة المتابعة المالية بإصدار تعميمات لممصارؼ لتطبيؽ التكصيات الصادرة -113
 عف مجمكعة العمؿ المالي )فاتؼ( بشأف مكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ

 كبيرة جدان  3.28 0.50

تعمقة تحمؿ الكحدة كافة المعمكمات الكاردة الييا مف المؤسسات المصرفية كالم-114
 بالعمميات المصرفية لمعمالء.

 كبيرة جدان  3.31 0.47

تستمـ الكحدة التقارير اليكمية )الكرقية كاللكتركنية( مف المؤسسات المصرفية -115
 عف العمميات المالية الداخمية أك الخارجية كفؽ التعميمات التي تصدرىا المجنة الكطنية

 كبيرة جدان  3.34 0.52

مف قبؿ الكحدة مع السمطات المختصة لضماف تفعيؿ السياسات يتـ التنسيؽ -116
 كاإلجراءات الالزمة لتدفؽ المعمكمات بسيكلة بيف الكحدة كالسمطات المختصة

 كبيرة جدان  3.22 0.42

يكجد نظاـ لممتابعة كالرقابة الدكرية عمى النشطة كالعمميات المصرفية التي  -117
 يكجد حكليا شككؾ

 جدان كبيرة  3.23 0.45

 التعميمات كالجراءات الرقابية التي تتخذىا الكحدة لمتابعة-118
العمميات المصرفية لمعمالء تشتمؿ عمى الكسائؿ القادرة عمى مكافحة عمميات غسؿ 

 األمكاؿ كفؽ المعايير الدكلية

 كبيرة  3.21 0.41

لذم يمكنو يخضع الكادر المختص بعمميات التحميؿ في الكحدة  لمتأىيؿ الكافي ا-119
مف القياـ بميامو في تتبع كتحميؿ النشطة المشتبو بيا لمعمالء كالتي تتـ مف خالؿ 

 العمميات المصرفية المختمفة.

 كبيرة جدان  3.32 0.47

عدـ الستجابة السريعة مف قبؿ كحدة المتابعة المالية لالستفسارات العاجمة -120
عمى التعامؿ اتخاذ الجراءات  الكاردة مف المصارؼ بشأف يحد مف قدرة المصرؼ

 الضركرية في الكقت المناسب.

 قميمة 1.99 0.79

عدـ الحصكؿ عمى التغذية الراجعة الكافية مف كحدة المتابعة المالية حكؿ تقارير -121
المعامالت المشبكىة كالجراءات التي يتعيف عمى المصارؼ اتباعيا بذات الشأف يحد مف 

 مع تمؾ الحالت في التكقيت المناسب. قدرة المصارؼ عمى التعامؿ

 قميمة 1.96 0.70

 كبيرة  3.04 0.35 المعدؿ العاـ

 

 ( اعاله:5.4يتضح مف الجدكؿ )
حسب  دكر السمطات المشرفة في مكافحة ظاىرة غسؿ األمكاؿ في فمسطيفلثر لاأف درجة  -

في مكافحة مطات المشرفة المجالت الفرعية كانت كبيرة ككبيرة جدا ام اف ىناؾ دكر ايجابي لمس
لالستجابة لممجاؿ الفرعي الثالث  المتكسطات الحسابيةفقد بمغت أقؿ  ظاىرة غسؿ األمكاؿ في فمسطيف

ألعمى الفقرات ليذا متكسط الستجابة  كبمغبدرجة اثر كبيرة  1.14بمتكسط كحدة المتابعة المالية 
جيات الخاضعة ألحكاـ القانكف بشأف تستمـ كتطمب الكحدة المعمكمات مف ال 112المجاؿ لمفقرة 
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 121لمفقرة متكسطا كأقؿ ىذه الفقرات  3.38العمميات التي يشتبو بأنيا تتضمف عمميات غسؿ األمكاؿ 
عدـ الحصكؿ عمى التغذية الراجعة الكافية مف كحدة المتابعة المالية حكؿ تقارير المعامالت المشبكىة 

عيا بذات الشأف يحد مف قدرة المصارؼ عمى التعامؿ مع كالجراءات التي يتعيف عمى المصارؼ اتبا
الحصكؿ عمى كبدرجة أثر قميمة بمعنى أف  1.96بمتكسط حسابي  تمؾ الحالت في التكقيت المناسب

التغذية الراجعة الكافية مف كحدة المتابعة المالية حكؿ تقارير المعامالت المشبكىة كالجراءات التي 
بذات الشأف يحد مف قدرة المصارؼ عمى التعامؿ مع تمؾ الحالت في  يتعيف عمى المصارؼ اتباعيا

  .التكقيت المناسب
المجنة ك  قد الفمسطينية،نسمطة ا الثانيك  الكؿ استجابة لممجاؿ الفرعيالمجالت الفرعية كبمغت أعمى 

ت درجة بمغك  كبدرجة اثر كبيرة جدا 1.16بمتكسط حسابي بمغ الكطنية لمكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ 
تمارس سمطة النقد دكران مف المجاؿ الفرعي الكؿ  96لمفقرة  يف المجاليفالستجابة ألعمى الفقرات ليذ

رقابيا باستمرار في مجاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ مف خالؿ اصدار التعميمات كالرشادات كافية  لمحد 
متكسطا كأقؿ ىذه الفقرات  كبدرجة أثر كبيرة جدا 1.19بمتكسط حسابي بمغ  مف العمميات المشبكىة

تقكـ  المجنة بإعداد التقرير التحميمي كاإلحصائي لتجاىات مف المجاؿ الفرعي الثاني   109لمفقرة 
 كبدرجة أثر كبيرة ام ايجابية. 1.15بمتكسط حسابي  جريمة غسؿ األمكاؿ

مكافحة ظاىرة دكر السمطات المشرفة في يشير المعدؿ العاـ لجميع الفقرات إلى أف درجة الثر ل-
مسمطات المشرفة دكر لام اف  1.11المتكسط الحسابي  كاف كبيرا بحيث بمغ غسؿ األمكاؿ في فمسطيف

 فاعؿ ككبير في مكافحة ظاىرة غسؿ األمكاؿ في فمسطيف.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

112 

دكر السمطات المشرفة في مكافحة ظاىرة غسؿ األمكاؿ في كبتكجيو سؤاؿ مفتكح لممبحكثيف حكؿ 
 ت اجابات المبحكثيف:فكان فمسطيف
جريمة غسؿ المكاؿ مكافحة كالمعنييف بلدل السمطات المشرفة  المكظفيف المختضيف تدريب  .1

 .كالتشريعات ذات العالقة التزاميـ في تطبيؽ القكانيفبما يضمف 

 تطبيقيامدل تطبيقيا كمتابعة لمكافحة ىذه الظاىرة  تطكير السياسات كالجراءات المناسبة  .1
 كؾ.مف قبؿ البن

كخاصة في نشاطاتيا بفاعمية ككفاءة عالية ك ضركرة ممارسة السمطات المشرفة لمياميا ك  .1
 تطبيؽ القكانيف كالتشريعات ذات العالقة.

الرقابية الصادرة عنيا بالتعميمات المصارؼ التزاـ مف بالتاكد  السمطات المشرفةضركرة قياـ  .4
 ـ.الميدانية كبشكؿ مستمر كمنتظمف خالؿ جكلت التفتيش 

التي تضمف تعميمات القكانيف ك الككضع فيما بيف السمطات المشرفة كامؿ التنسيؽ التعاكف ك ال .5
 مكافحة غسؿ المكاؿ فاعمية في مكافحة عممياتتحقيؽ اكبر 

يعزز مف بما  مكافحة غسؿ المكاؿالمختصيف بتقديـ الدعـ كالمساعدة لضباط الرتباط  .6
 بسرعة كفاعمية. يساعدىـ عمى تنفيذ مياميـاستقالليتيـ ك 
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اإلحصائيات المتعمقة بالجرائـ األصمية كمدل ارتباطيا بجريمة غسؿ المكاؿ في بيانات كمف كاقع 
كبيانات النيابة العامة كحدة المتابعة المالية ك مف كاقع بيانات  2016-2012فمسطيف لمفترة 
في الممحؽ تمؾ الحصاءات ية مف كاقع الجرائـ الصملبيانات تحميؿ اجراء ،  كعند التي تـ تكفرىا

 :ما يمي يتضحمخاطر أكثر الجرائـ األصمية المرتبطة بجريمة غسؿ األمكاؿ مف حيث ( 4)
 12قضية كىي تأتي بالمركز 328بمغ عدد القضايا المكتشفة كػ جرائـ فساد  جرائـ الفساد : .1

الجيات المختصة، أحيؿ  مف حيث عدد الجرائـ المكتشفة كفؽ الحصائيات التي تـ تكفرىا مف
قضية لػ  82قضية كأديف منيا  194 لدل ىيئة مكافحة الفساد المنتدبة منيا لمنيابة العامة

شخص كبمغ مجمكع المبالغ التي صدر احكاـ بمصادرتيا عف محكمة جرائـ الفساد  116
 2600410758)مف دكف تيـ غسؿ األمكاؿ( ما مجمكعو  2016-2015خالؿ العاميف 

دكلر كىي عبارة المبالغ  1103050842ما بمغ قيمة العائدات المحتجزة ما مجمكعو ك ،دكلر
كلـ  2016-2012التي تـ ايداعيا في حساب امانات ىيئة مكافحة الفساد خالؿ الفترة التي 

يشمؿ ىذا الرصيد أم عائدات مصادرة غير نقدية مثؿ اراضي اسيـ شقؽ مباني ....ألخ عمما 
محتجزة غير نقدية كلـ يتـ اضافتيا بسبب صعكبة تقييميا، كبمقارنة  اف ىناؾ عائدات أخرل

قضية تـ احالتيا مف قبؿ كحدة  13مدل ارتباط جرائـ الفساد بجريمة غسؿ المكاؿ نجد أف 
 8قضايا منيا لػ   5تـ أدانة المنتدبة لدل ىيئة مكافحة الفساد  العامةلمنيابة المتابعة المالية 

دكلر كبالتالي تعتبر  2307480879ائدات المصادرة ما مجمكعو أشخاص كبمغت قيمة الع
ارتباطا بجريمة غسؿ األمكاؿ في فسطيف كذلؾ مف كاقع الصمية جرائـ الفساد أكثر الجرائـ 

 التي تـ تكفرىا.كالحصاءات البيانات 
ف م 7قضية كىي تأتي بالمركز  10241بمغ عدد القضايا المكتشفة لجرائـ التزكير  التزكير: .2

قضية كلـ يتكفر بيانات مف  10241حيث عدد الجرائـ المكتشفة، أحيؿ منيا لمنيابة العامة 
المحاكـ حكؿ عدد القضايا التي تـ ادانتيا كقيمة العائدات المصادرة منيا،  فيما بمغ قيمة 

دكلر كبمقارنة مدل ارتباط جريمة التزكير بجريمة  1150855المكاؿ المحتجزة ما مجمكعو 
قضايا تـ احالتيا مف قبؿ كحدة المتابعة المالية لمنيابة العامة كػ  4ألمكاؿ نجد أف غسؿ ا

 جريمة غسؿ أمكاؿ متأتية عف جريمة تزكير.
قضية كىي تأتي  20986بمغ عدد القضايا المكتشفة كػ جرائـ إحتياؿ  جريمة الحتياؿ: .3

قضية كل تتكافر  20986مة مف حيث عدد الجرائـ المكتشفة أحيؿ منيا لمنيابة العا  5بالمركز
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بيانات عف عدد قضايا المفصكلة في المحاكـ )الدانات(  كالمبالغ الناتجة عف تمؾ القضايا 
)كمية العائدات المصادرة(  كبمقارنة مدل ارتباط جريمة الحتياؿ بجريمة غسؿ المكاؿ تبيف 

لعامة،  فيما بمغت قيمة  قضايا تـ احالتيا مف قبؿ كحدة المتابعة المالية لمنيابة ا 3كجكد 
 دكلر. 102340641العائدات المحتجزة مقابؿ تمؾ القضايا ما مجمكعو 

أف عدـ تكفر بيانات مف مجمس القضاء العمى بخصكص عدد اإلدانات المتعمقة بجريمة 
الحتياؿ أدل الى عدـ معرفة إجمالي المبالغ المصادرة أك المحتجزة كالمتأتية مف ىذه الجريمة 

ية كالذم سيككف لو دكر أساسي في معرفة مدل اىمية كترتيب ىذه الجريمة في فمسطيف األصم
 مف حيث مخاطرىا كمدل كجكد عالقة ليا مع جريمة غسؿ األمكاؿ.

بمغ عدد القضايا المكتشفة كػ جرائـ ضريبية  :(كالجمركي الضريبي التيرب) الضريبية الجرائـ .4
دد الجرائـ المكتشفة أحيؿ منيا لمنيابة العامة مف حيث ع 3قضية كىي تأتي بالمركز 130500

شخص كبمغ قيمة العائدات المصادرة منيا)مف  120قضية لػ  53قضايا كأديف منيا  106
دكلر، ككفؽ الحصائيات المتكفرة لـ   404070752دكف تيـ غسؿ األمكاؿ( ما مجمكعو 

ني عدـ كجكد جرائـ غسؿ يتبيف كجكد جرائـ غسؿ أمكاؿ ناتجة عف جريمة تيرب، كىذا ل يع
أمكاؿ ناتجة عف جرائـ تيرب ضريبي في فمسطيف ككف أف جريمة التيرب الضريبي تـ 
تجريميا حديثان كلـ تكف مدرجة مف ضمف جرائـ غسؿ األمكاؿ في قانكف غسؿ األمكاؿ رقـ 

( ، كما نالحظ 20/2015( حيث تـ إدراجيا حديثا في قانكف غسؿ المكاؿ رقـ )9/2007)
قضية كبيف ما تـ  130500فجكة بيف عدد القضايا المكتشفة لمتيرب الضريبي كالبالغة كجكد 

قضية كيعكد تفسير ذلؾ ألف القانكف الخاص بالضريبة  106أحالتو لمنيابة العامة كعددىا 
يسمح بعمؿ مصالحات كتسكيات تتـ لتمؾ الممفات كبالتالي ل يتـ احالة الممفات التي تـ 

 بة العامة.التصالح بيا لمنيا
كعمى الرغـ مف انخفاض عدد قضايا التيرب الضريب كالجمركي المحالة لمنيابة العامة ال أف 
جرائـ التيرب الضريبي كالجمركي في فمسطيف تعتبر في مقدمة الجرائـ األصمية كالتي قد ينتج 

% مف كاردتنا ىي مف 72% مف صادرتنا ك 84عنيا جريمة غسؿ أمكاؿ لحقا، ككف أف 
انب اإلسرائيؿ كالتي ل يكجد لمجانب الفمسطيني أم سيطرة عمى الحدكد كالمعابر،  كبالتالي الج

كفؽ الحصائيات كالدراسات يكجد ارتفاع كبير في حجـ التيرب الضريبي مع الجانب 
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السرائيمي كخاصة في فكاتير المشتريات )المقاصة( كىنا يكمف خطر كبير ألحتماؿ كجكد 
 ـ تكتشؼ كقد ينتج عنيا مخاطر جرائـ غسؿ أمكاؿ.جرائـ تيرب ضريبي ل

قضية كىي تأتي  150863بمغ عدد القضايا المكتشفة لجرائـ السرقة السطك  السرقة كالسطك: .5
قضية كلـ  110072بالمركز الثاني مف حيث عدد الجرائـ المكتشفة أحيؿ منيا لمنيابة العامة 

ـ ادانتيا كقيمة العائدات المصادرة  منيا،  يتكفر بيانات مف المحاكـ حكؿ عدد القضايا التي ت
  750839فيما بمغ قيمة العائدات المحتجزة منيا)مف دكف تيـ غسؿ األمكاؿ( ما مجمكعو 

دكلر ، كبمقارنة مدل ارتباط  جريمة السرقة بجريمة غسؿ األمكاؿ نجد أف قضية كاحدة فقط 
مة كػ جريمة غسؿ أمكاؿ متأتية عف جريمة تـ احالتيا مف قبؿ كحدة المتابعة المالية لمنيابة العا
قضية سرقة تـ اكتشافيا أنو فقط  150863سرقة كسطك كجريمة أصمية، كنالحظ أف مف 

قضية كاحدة منيا غسؿ أمكاؿ تـ احالتيا الى النيابة العامة  كيرجع تفسير ذلؾ الى أف كحدة 
تجة عف جريمة السرقة السطك المتابعة المالية لـ يردىا تقارير اشتباه لقضايا غسؿ أمكاؿ نا

كبالتالي قد يككف ىناؾ عدد كبير مف جرائـ السرقة كالسطك كالتي نتج عنيا أمكاؿ غير 
 مشركعة قد تـ غسميا مف دكف أف يتـ ابالغ كحدة المتابعة المالية بيا.

إف عدـ تكفر بيانات مف المحاكـ بخصكص أحكاـ اإلدانات المتعمقة بحريمة السرقة كالسطك 
قيمة العائدات المصادرة منيا أدل الى عدـ اعطاء مؤشر حقيقي لقياس أثر كخطر ىذه  كحجـ

 الجريمة كربطيا بجريمة غسؿ المكاؿ.  
بمغ عدد القضايا المكتشفة  العقمية: : كالمؤثرات المخدرة بالعقاقير المشركع غير التجار .6

مف حيث عدد  8مركز قضية كىي تأتي بال 965لجرائـ التجار غير المشركع بالعقاقير 
قضية كلـ يتكفر بيانات مف المحاكـ حكؿ  443الجرائـ المكتشفة، أحيؿ منيا لمنيابة العامة 

عدد القضايا التي تـ اإلدانة بيا، فيما بمغ قيمة العائدات المحتجزة منيا)مف دكف تيـ غسؿ 
غير المشركع  دكلر، كبمقارنة مدل ارتباط جريمة التجار 701090815األمكاؿ( ما مجمكعو 

بالعقاقير  بجريمة غسؿ األمكاؿ نجد أف قضيتيف فقط تـ احالتيا مف قبؿ كحدة المتابعة المالية 
 المخدرة بالعقاقيرلمنيابة العامة كػ جريمة غسؿ أمكاؿ متأتية عف جريمة التجار غير المشركع 

كع بالعقاقير  قضية اتجار غير مشر  965كجريمة أصمية، كنالحظ أف مف  العقمية كالمؤثرات
تـ اكتشافيا أنو فقط قضيتيف منيا غسؿ أمكاؿ تـ احالتيا الى النيابة العامة كيرجع تفسير ذلؾ 
الى أف كحدة المتابعة المالية لـ يردىا تقارير اشتباه لقضايا غسؿ أمكاؿ ناتجة عف جريمة 
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جار غير اتجار غير مشركع بالعقاقير كبالتالي قد يككف ىناؾ عدد كبير مف جرائـ الت
المشركع بالعقاقير كالتي نتج عنيا أمكاؿ غير مشركعة قد تـ غسميا مف دكف أف يتـ ابالغ 

 كحدة المتابعة المالية بيا.
بمغ عدد القضايا المكتشفة لجرائـ التجار غير  كالذخائر: بالسمحة المشركع غير التجار .7

الجرائـ المكتشفة، أحيؿ  مف حيث عدد 11قضية كىي تأتي بالمركز  381المشركع باألسمحة 
قضية كلـ يتكفر بيانات مف المحاكـ حكؿ عدد القضايا التي تـ  204منيا لمنيابة العامة 

ادانتيا كقيمة العائدات المصادرة  منيا، فيما بمغ قيمة العائدات المحتجزة منيا)مف دكف تيـ 
تجار باألسمحة دكلر كبمقارنة مدل ارتباط جريمة ال 1070311غسؿ األمكاؿ( ما مجمكعو

كالذخائر بجريمة غسؿ األمكاؿ نجد أف قضية كاحدة فقط تـ احالتيا مف قبؿ كحدة المتابعة 
 المالية لمنيابة العامة كػ جريمة غسؿ أمكاؿ متأتية عف اتجار غير مشركع باألسمحة كالذخائر.

 
رجة مخاطرتيا مرتفعة في تعتبر دالتي بجريمة غسؿ المكاؿ ك  مرتبطة اصميةجرائـ  ألكثر سبعفيما ممخص 

 :(3احصائيات الممحؽ رقـ )عمميات غسؿ المكاؿ كفؽ 

 وىع انجزيمت
عذد 

انقضبيب 
 انمكخشفت 

عذد انقضبيب 
 نذي انىيببت

عذد اإلداوبث 
 )انقضبيب(

عذد 
األشخبص 
انذيه حمج 

 إداوخهم

كميت انعبئذاث 
انمحخجزة أو 

انمجمذة )مه دون 
 حهم غسم أمىال(

قيمت انعبئذاث 
ظبدرة )مه انم

دون حهم غسم 
 أمىال(

ارتباطها بجريمة 

غسل األموال من 

حيث عدد القضايا 

 المحالة للنيابة

 13 26,041,758 11,305,842 116 82 194 328 جزائى انفسبد

 4 غيز يتىفز 0 غيز يتىفز غيز يتىفز 1,241 1,241 انتشويز

 3 غيز يتىفز 0 غيز يتىفز غيز يتىفز 2986 2,986 االحتيبل

االتجبر غيز انًشزوع ثبنؼمبليز 
 انًخذرح

 2 غيز يتىفز 7,109,815 غيز يتىفز غيز يتىفز 443 965

 1 غيز يتىفز 75,839 غيز يتىفز غيز يتىفز 11,072 15,863 انسطى وانسزلخ

االتجبر غيز انًشزوع ثبالسهحخ 
 وانذخبئز

 1 غيز يتىفز 107,311 غيز يتىفز غيز يتىفز 204 381

زيجيخ )انتهزة انضزيجي انجزائى انض
 وانجًزكي(

13,500 106 53 120 0 4,407,752 0 

 24 30,449,510 18,598,807 236 135 16,246 35,264 انمجمىع
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 الفصؿ الخامس: 
 )الستنتاجات( مناقشة نتائج الدراسة

في  ؿاألمكاالمؤسسات المصرفية في مكافحة ظاىرة غسؿ  كاقع اداءىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى 
في مكافحة ظاىرة  لممؤسسات المصرفيةالداخمي الدكر الرقابي مدل التعرؼ عمى فمسطيف مف خالؿ 

التزاـ المؤسسات المصرفية بتطبيؽ القكانيف كالتشريعات ذات العالقة لمكافحة عمميات ك غسؿ األمكاؿ 
النشاطات المصرفية التدابير التي تتخذىا المؤسسات المصرفية لمكقاية مف العمميات ك ك غسؿ األمكاؿ 

دكر السمطات المشرفة في مكافحة ظاىرة غسؿ ك  المشبكىة المستخدمة في عمميات غسؿ األمكاؿ
جابة عنيا مف خالؿ النتائج كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تحديد أسئمة الدراسة كاإل ، األمكاؿ في فمسطيف

 الكاردة بالفصؿ الرابع.
 

 :المختمفةاسة بمجالتو لسؤاؿ الدر  كفيما يمي مناقشة النتائج تبعان 
 :  مناقشة سؤاؿ الدراسة 1.5
 في فمسطيفب  األمكاؿالمؤسسات المصرفية في مكافحة ظاىرة غسؿ  كاقع اداءما 
(  3.2( أف متكسط الستجابة عمى المعدؿ العاـ لجميع الفقرات بمغ )1.4يتضح مف الجدكؿ ) 

كبالعكدة إلى المتكسطات الحسابية  ،لممبحكثيفبدرجة مكافقة كبيرة بالنسبة  0.28كانحراؼ معيارم  بمغ 
في  لممؤسسات المصرفية"الدكر الرقابي  األكؿلمجالت الدراسة نجد أف المتكسط الحسابي لممجاؿ 

مما يعني أف تكجيات المبحكثيف كانت  ،بدرجة مكافقة كبيرة  3.22" بمغ األمكاؿمكافحة ظاىرة غسؿ 
لكافة مجالتو الفرعية مف  ثر كبيرة ككبيرة جدان كجاءت درجة األ ،ةليذا المجاؿ كبدرجة أثر كبير ايجابية 

ثر الكبيرة كما عزز درجة األ ، األمكاؿضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ  ،التدقيؽ الداخمي ،كظيفة المتثاؿ
بحيث تضمنت  ،كظيفة المتثاؿفي  األكؿليذا المجاؿ ما كرد مف خالؿ فقرات المجاؿ الفرعي  جدان 

صالحيات كمياـ كمسؤكليات كاضحة لمراقب المتثاؿ كاعتبار عمؿ كظيفة المتثاؿ  فقراتو اعتماد
ل أنو يجب أف تخضع لمتدقيؽ عمى أعماليا كمراجعة كتقييـ إ ،مستقمة عف عمميات التدقيؽ الداخمي

ضافة الى تكفير صالحيات مناسبة لمراقب المتثاؿ في كتابة التقارير كرفعيا ىذا باإل ،سياساتيا
ما بالنسبة لممجاؿ الفرعي الثاني كالمتعمؽ بالتدقيؽ الداخمي أ ،س الدارة أك المجنة المنبثقة عنولمجم

ف المبحكثيف يؤكدكف عمى كجكد حرية التكاصؿ المباشر بيف دائرة التدقيؽ أفيتضح مف خالؿ فقراتو 
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ؼ كيككف ارتباط كتكفير ميثاؽ مكتكب معتمد لمتدقيؽ الداخمي بالمصر  ،ككافة دكائر كاقساـ المصرؼ
ك المجنة المنبثقة عنو التي تتمقى بدكرىا ما يصدر عف دائرة التدقيؽ أدائرة التدقيؽ مع مجمس الدارة 

 مف تقارير حكؿ سير العمؿ في المصرؼ.
 

بحيث تضمنت  األمكاؿكجاء في المجاؿ الفرعي الثالث ما يعزز مف دكر ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ 
 ،كمكظفي المصرؼ األمكاؿكالتكاصؿ بيف ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ  فقراتو كجكد حرية التصاؿ

فقد  األمكاؿكلكشؼ عمميات غسؿ  ، مما يتيح لو الفرصة لالطالع عمى الممفات كالكثائؽ كالسجالت
كالكحدات الرقابية  األمكاؿأكد المبحكثيف عمى كجكد تعاكف كتنسيؽ مستمر بيف ضابط اتصاؿ غسؿ 

 .المختمفة داخؿ المصرؼ
تكفير ضركرة فقد ركز المبحكثكف عمى  ،األمكاؿكمف أجؿ القياـ بالدكر الرقابي في مكافحة غسؿ 

الكفاءة كالكادر الكافي كالمؤىؿ كالمدرب لمقياـ بكؿ مف كظائؼ المتثاؿ كالتدقيؽ الداخمي كضابط 
 .األمكاؿاتصاؿ مكافحة غسؿ 

 

دث عف قياـ مراقب المثتاؿ كالتدقيؽ الداخمي كقد تكافقت تكجيات المبحكثيف كالخاص بالفقرة التي تتح
كالتي تعنى بالدكر الرقابي فقط  ،عة تمؾ الكظائؼيمع كاقع طب األمكاؿكضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ 

 .ةعماؿ تنفيذيأ ةيأكالبتعاد عف 
ما الذم يتكجب عممو لضماف تنفذ سميـ لعميمة مكافحة ظاىرة حكؿ كعند تكجيو سؤاؿ لممبحكثيف 

الجراءات الكاجب المتعمقة بالمقترحات ك كانت ايجاباتيـ تشتمؿ عمى بعض المالحظات  كاؿغسؿ األم
زيادة الفاعمية في مكافحة ىذه لتمكنيا مف  المشرفةاتخاذىا مف قبؿ المؤسسات المصرفية كالسمطات 

الفصؿ في الظاىرة كالحد منيا، كقد تـ الشارة الى تمؾ المالحظات الكاردة في ايجابات المبحكثيف 
 كتكصيات مباشرة لنتائح الدراسة.الرابع كتـ اعتماد بعض تمؾ المالخظات 

 

في مكافحة ظاىرة غسؿ  لممؤسسات المصرفيةثر لمدكر الرقابي كيفسر الباحث النسبة الكبيرة لدرجة األ
ف مجمس أل ،األمكاؿبكافة مجالتو الفرعية مف امتثاؿ كتدقيؽ داخمي كضابط اتصاؿ غسؿ  األمكاؿ

لذلؾ ىناؾ اىتماـ كمتابعة  ،عف مراقبة تطبيؽ ىذا الدكر الرقابي األكؿرة المصرؼ ىك المسؤكؿ داإ
ف ىناؾ تعميمات ممزمة مف أكما  ، داخؿ المصرؼ الرقابيةمف قبؿ المجمس لمجيات كمستمرة مباشرة 
فاعمية ىذا جؿ زيادة كأل ،دكار الرقابيةتمؾ األكتفعيؿ ؼ عمى استحداث تمـز المصار  المشرفةالجيات 
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لممياـ الرقابية كاضح فصؿ كتحديد صدرت السمطات الرقابية التعميمات التي تمـز المصارؼ بأالدكر 
كاف  ،كذلؾ لتسييؿ التصاؿ كالتكصؿ كسرعة الستجابة مف قبؿ تمؾ الكحدات الرقابيةفي المصرؼ 

ى عمى األكللنفع بالدرجة اعتماد صالحيات كمسؤكليات كاضحة لتؾ الدكار الرقابية المختمفة يعكد با
الدارة حكؿ طبيعة تنفيذ أنشطة المصرؼ كمدل  المصرؼ مف حيث تكفير التقارير الدكرية لمجمس

  اللتزاـ بالتعميمات كالجراءات كالكضع الرقابي العاـ لممصرؼ.
مف قبؿ التي تـ احالتيا  القضاياعدد  نجد أفككفؽ الحصائيات المتكفرة لدل كحدة المتابعة المالية 

-2102قضية خالؿ الفترة مف  25كحدة المتابعة المالية لمنيابة العامة حكؿ قضايا غسؿ المكاؿ ىي 
المنتدبة لدل ىيئة  قضية تـ احالتيا مف قبؿ كحدة المتابعة المالية لمنيابة العامة 13 منيا 2016

المصادرة ما مجمكعو أشخاص كبمغت قيمة العائدات  8قضايا منيا لػ   5مكافحة الفساد تـ أدانة 
كىذه المؤشرات الحصائية لعدد الممفات التي تـ احالتيا مف الكحدة لمنباية  ،دكلر 2307480879

اجابات المبحكثيف حكؿ فاعمية ىي متكافقة مع قضية  25خالؿ خمس سنكات كالمحددة بػ العامة 
فاض عدد القضايا التي تـ  بدليؿ انخفي مكافحة ىذه الظاىرة  لممؤسسات المصرفية الدكر الرقابي 

تعتبر جرائـ الفساد أكثر الجرائـ الصمية ارتباطا بجريمة غسؿ األمكاؿ في فسطيف كذلؾ مف ك احالتو، 
 . كاقع البيانات كالحصاءات التي تـ تكفرىا

 

 المصارؼ قياـ ضركرة إلى نتائجيا أشارت التي ،(2010) سعيفاف دراسة مع تتفؽ النتيجة كىذه
كىذه   ،المصارؼ خالؿ مف تتـ التي األمكاؿ غسؿ ظاىرة مكافحةل كالرقابية الداخمية راءاتالج تعزيزب

ضركرة قياـ المصارؼ بكضع التي أشارت نتائجيا إلى  ،(2014) سالـالنتيجة تتفؽ مع دراسة 
كاخضاع   األمكاؿتطبيؽ الجراءات الكفيمة بمكافحة ظاىرة غسؿ الرقابة ك سياسات داخمية تمكنيا مف 

ية أدكف المساس بكالتي تعامؿ معاممة خاصة لقكانيف الدكلة  ،غير المقيمة كالعاممة داخؿ الدكلة
طار اإلكالتي أشارت نتائجيا أف  ،(2008) عبد الكريـ كالشعيبيكمع دراسة  ،التزامات تحصؿ عمييا
 ، الحديثة كاكب التطكرات الدكلية كالجراءات ةالفمسطيني لممؤسسات المصرفيةالقانكني المؤسسي 
( التي 2012) محمدكمع دراسة  ،كثر فاعمية في البنكؾأنظمة رقابية داخمية أكتطبيؽ سياسات ك 

تؤدم لمحد مف اخضاع المؤسسات المالية لضكابط محددة كصارمة  ضركرة لىإ أشارت نتائجيا
كافة ( التي أشارت نتائجيا الى ضركرة اتخاذ 2015) كمع دراسة السبكي ، األمكاؿعمميات غسؿ 

التي تدخؿ لممصارؼ في كؿ دكلة كمعرفة مصادر تمؾ  األمكاؿالتدابير الالزمة لتشديد الرقابة عمى 
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لى ضركرة تعييف ضابط تنسيؽ في كؿ إ( التي أشارت نتائجيا 2008) كمع دراسة عبد اهلل ، األمكاؿ
كمع  طات التحقيؽ.ك مصرفية يقكـ بالتكاصؿ بيف المؤسسة كبيف السمطات الرقابية كسمأمؤسسة مالية 

نظمة أمعظـ البنكؾ المريكية ل تعتمد ف ألى إشارت نتائجيا أ  ( التي2009)GUSTITUSدراسة 
لى ضركرة إشارت نتائجيا أ ي( الت2011) MYERSكمع دراسة  ،األمكاؿكافية لمكقاية مف غسؿ 

مع دراسة ك  ، األمكاؿزمة لمكافحة عمميات غسؿ تطكير الجراءات كالضكابط الداخمية الال
، اجراءات الرقابة الداخمية المطبقة ةالتزاـ المصارؼ بفاعميلى إ ( التي أشارت نتائجيا2008)العاجز

 .األمكاؿدلة الرشادية كالتكجييية لمكافحة غسؿ األكالتزاـ المصارؼ العاممة في 
لية لتجريـ تظافر الجيكد الكطنية كالدك ( التي أشارت نتائجيا إلى أف 2012) ياقكتكتخالؼ دراسة 
مف خالؿ التفاقيات الثنائية كالتدريب المشترؾ كتبادؿ البيانات كالمعمكمات  األمكاؿظاىرة غسؿ 

لى الدكر الرقابي المتعمؽ إشارة دكف اإل ،الرسمية كغير الرسمية كفيمة بمحاربة ىذه الظاىرة كالحد منيا
 .بالمؤسسات المالية كالمصرفية في مكافحة ىذه الظاىرة

 

مدل التزاـ المؤسسات المصرفية بالقكانيف كالتشريعات ما يتعمؽ بالمجاؿ الثاني كالذم يتضمف "أما في
 3.17 بمغ في فمسطيف" فنجد أف المتكسط الحسابي ليذا المجاؿ األمكاؿالنافذة لمكافحة عمميات غسؿ 

مجالت الدراسة كبالعكدة إلى المتكسطات الحسابية ل ،0.33بمغ  بيرة كانحراؼ معيارمكبدرجة مكافقة ك
مما يعني أف تكجيات المبحكثيف  ،3.35- 2.96الفرعية نجد أف المتكسط الحسابي يتراكح ما بيف 

قؿ ىذه المجالت الفرعية أبحيث كاف  كانت ايجابية ليذه المجالت كبدرجة أثر كبيرة ككبيرة جدان 
"التعرؼ  األكؿلممجاؿ الفرعي ة ثر الكبير كما عزز درجة األ ، عالىا "البالغ"أ"التعرؼ عمى العمالء" 

 اك العرضييف سكاء كانك أعمى العمالء" ىك قياـ المصرؼ بالتحقؽ مف شخصية العمالء )الدائميف 
نشكء العالقة كاثناء التعامؿ عمى قاعدة  بدايةاعتبارييف( ككثائقيـ كطبيعة نشاطاتيـ عند  كأطبيعييف 

ع البيانات عف أنشطتيـ بشكؿ دكرم كمستمر مف خالؿ تحديث بيانات العمالء كجم ، اعرؼ عميمؾ
يف كالتحقؽ منيا مف خالؿ يككذلؾ التعرؼ عمى ىكية المستفيديف الحقيق ،حسب تعميمات سمطة النقد

 .الحصكؿ عمى معمكمات تتعمؽ بالغرض مف عالقة العمؿ كطبيعتيا
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سط الحسابي ليذا المجاؿ "التدابير الداخمية" فقد بمغ المتك  ما فيما يتعمؽ بالمجاؿ الفرعي الثانيأ
كتضمنت فقرات ىذا المجاؿ ما يعزز التدابير  0.35ثر كبيرة كانحراؼ معيارم بمغ أكبدرجة  3.15

الداخمية مف حيث تكفر سياسات متعددة تتعمؽ باجراءات كضكابط داخمية مكتكبة كمعتمدة مف مجمس 
ر القكانيف كالتعميمات الجديدة كتضمف تمري ،في المصرؼ األمكاؿالدارة تجنبو حدكث عمميات غسؿ 

فعاؿ التي ترتبط عمى المكظفيف كتدريبيـ لمتعرؼ عمى العمميات كاأل األمكاؿالخاصة بمكافحة غسؿ 
بشأف  األمكاؿكتمـز المجمكعة كالفركع لممصرؼ كالمكجكدة خارج فمسطيف بقانكف غسؿ  ،األمكاؿبغسؿ 

لقياـ المصرؼ باللتزاـ بالمعايير المينية لمتكظيؼ  إضافة ، األمكاؿية مف عمميات غسؿ ئالتدابير الكقا
 عند تعييف المكظفيف ذكم الكظائؼ الرقابية كالتأكد مف الخبرات كالميارات.

 
بدرجة  3.29"حفظ السجالت" فقد بمغ المتكسط الحسابي ليذا المجاؿ  بالنسبة لممجاؿ الفرعي الثالث

ث يتضح مف خالؿ ىذا المجاؿ تكفر سياسات بحي ،0.44اثر كبيرة جدا كانحراؼ معيارم مقدارة 
الشخصية بما يضمف  اليكيات كثائؽ كصكر الحسابات كالمراسالت بممفات كاجراءات معتمدة لالحتفاظ

المالية كفؽ ما ىك محدد بقانكف  المعاممة انتياء تاريخ مف سنكات 10 عف ل تقؿ لمدة بيا الحتفاظ
 كفؽ الحصكؿ السجالت كالمستندات مف القضائية طاتكتمكيف السم ،النافذ األمكاؿمكافحة غسؿ 

 بيا. المعمكؿ التشريعات
 

بدرجة اثر كبيرة  3.35"البالغ" فقد بمغ المتكسط الحسابي ليذا المجاؿ  بالنسبة لممجاؿ الفرعي الرابع
كيتضح مف ىذا المجاؿ كجكد تعميمات كضكابط صادرة عف  ، 0.42جدا كانحراؼ معيارم مقدارة 

تمـز المصرؼ باإلبالغ عف العمميات المشبكىة بما يضمف التزامو بالتصريح عف  لمشرفةاالجيات 
ك عند محاكلت إبراـ أالمعامالت المشبكىة لكحدة المتابعة المالية عند تكفر أسس معقكلة لالشتباه 

 المعامالت.
 

قد بمغ المتكسط ضافية لعمالء معينيف" فالتدابير الكقائية اإل " بالنسبة لممجاؿ الفرعي الخامس
 كيتضح مف ىذا المجاؿ ، 0.43ثر كبيرة كانحراؼ معيارم مقدارة إبدرجة  3.22الحسابي ليذا المجاؿ 

كفؽ ما  ف لدل المصرؼ نظاـ كاجراءات محددة إلدارة المخاطر الخاصة بالعمالء المعرضيف سياسيان أ
افقة الدارة العميا قبؿ بدء بحيث يتـ الحصكؿ عمى مك  ،األمكاؿتـ تعريفيـ في قانكف مكافحة غسؿ 
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كما يقـك  ، النافذ األمكاؿالتعامؿ مع العمالء ذكم المخاطر المعرفيف في قانكف مكافحة غسؿ 
لألشخاص المعرضيف  األمكاؿالمصرؼ باتخاذ جميع اإلجراءات المعقكلة لمتعرؼ عمى مصدر الثركة ك 

فراد كالمؤسسات اك الدكؿ فؽ قائمة األكفحصيا ك  ،عند بداية تعامميـ كعند تحديث بياناتيـ سياسيان 
 السمطات المختصة. كأالمحظكر التعامؿ معيـ كالتي يتـ اصدارىا عالميان بكاسطة الحككمات 

 

الحسابي ضافية لنشطة محددة" فقد بمغ المتكسط "التدابير الكقائية اإل بالنسبة لممجاؿ الفرعي السادس
كيتضح مف خالؿ ىذا  ، 0.39حراؼ معيارم مقدارة كان ثر كبيرة جدان أبدرجة  3.28ليذا المجاؿ 

المجاؿ تكفر سياسات كاجراءات لدل المصرؼ لفحص المعامالت المالية القائمة عبر الحدكد مع 
مراسمة مرخصة في بمدانيا  نو يعمؿ مع بنكؾأالمصارؼ المراسمة تمكنو بشكؿ معقكؿ مف التأكد مف 

بالحصكؿ عمى المصادقة مف اإلدارة العميا قبؿ إقامة  إضافة لتكفر تعميمات تمـز المصرؼ ،صميةاأل
كفحص جميع العمميات  ، العالقة المصرفية مع المؤسسة المتمقية في العالقات القائمة عبر الحدكد

المالية المنفذة مع اشخاص طبيعييف اك اعتباريف في دكؿ ل تطبؽ المعايير الدكلية المتعمقة بمكافحة 
ى قياـ المصرؼ بفحص إلضافة ىذا باإل ، تطبقيا عمى الكجو المطمكبك لأ األمكاؿعمميات غسؿ 

نماط العمميات غير العادية كالتي ليس ليا ىدؼ أالعمميات الكبيرة عمى نحك غير عادم كجميع 
بما يشمؿ عمميات اليداع كالتحكيؿ الداخمية ضمف حدكد  ،ك ظاىرأك قانكني كاضح أاقتصادم 

المتابعة كفؽ التعميمات التي تحددىا المجنة الكطنية لمكافحة غسؿ كسقكؼ معينة تخضع لمرقابة ك 
 .األمكاؿ

 

التدابير التي تتخذىا المؤسسات المصرفية لمكقاية مف أما فيما يتعمؽ بالمجاؿ الثالث كالذم يتضمف " 
" فنجد أف المتكسط األمكاؿالعمميات كالنشاطات المصرفية المشبكىة المستخدمة في عمميات غسؿ 

كبالعكدة إلى  0.33كبدرجة مكافقة كبيرة كانحراؼ معيارم  بمغ  3.22 بمغ ابي ليذا المجاؿالحس
- 3.12المتكسطات الحسابية لمجالت الدراسة الفرعية نجد أف المتكسط الحسابي يتراكح ما بيف 

ا مما يعني أف تكجيات المبحكثيف كانت ايجابية ليذه المجالت كبدرجة أثر كبيرة ككبيرة جد 3.32
 التحكيالتعالىا "أ" ك كالقتراض مف البنكؾ بحيث كاف اقؿ ىذه المجالت الفرعية "بطاقات الئتماف

"القتراض مف المصارؼ" ىك قياـ  األكؿلممجاؿ الفرعي ثر الكبيرة ، كما عزز درجة األ"اللكتركنية
لمحدد في طمب المصرؼ بالرقابة عمى عممية استخداـ التسييالت الممنكحة لمعمالء حسب الغرض ا
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منحيا  ةاغالقيا بعد فترة قصيرة مف عممي ككذلؾ قياـ المصرؼ بفحص التسييالت التي يتـ ،التسييؿ
% كالممنكحة بضماف أصكؿ 100لى إكفحص عمميات القتراض مقابؿ تأمينات نقدية بنسبة تصؿ 

 مممككة ألخريف ل تربطيـ بيـ أم عالقة كاضحة.
 

"الخدمات البنكية الخاصة" فقد بمغ المتكسط الحسابي ليذا  ي الثانيما فيما يتعمؽ بالمجاؿ الفرعأ
كتضمنت فقرات ىذا المجاؿ ما يعزز دكر  0.42ثر كبيرة كانحراؼ معيارم بمغ أكبدرجة  3.2المجاؿ 

المصرؼ في الرقابة عمى تقديـ الخدمات البنكية الخاصة لعمالء مف خالؿ كضع إجراءات كسياسات 
كتمنع تضارب المصالح بيف قياـ المكظؼ المختص بتقديـ الخدمات البنكية  مكتكبة تنظـ العالقة

الخاصة كفؽ الجراءات البنكية المعتمدة كتمقي العمالء لتمؾ الخدمة بالحدكد المسمكح بيا دكف اف يتـ 
بالضافة الي قياـ المصرؼ بتعيف مكظؼ  ، التأثر عمى التزاـ المكظؼ بتطبيؽ الجراءات المعتمدة

 لتقديـ تمؾ الخدمات.مختص 
 

"العتمادات المستندية" فقد بمغ المتكسط الحسابي ليذا المجاؿ  ما فيما يتعمؽ بالمجاؿ الفرعي الثالثأ
كتضمنت فقرات ىذا المجاؿ قياـ المصرؼ بكضع  0.38ثر كبيرة كانحراؼ معيارم بمغ أكبدرجة  3.2

شاط العميؿ كيككف التي ل تتناسب كنضكابط لفحص عممية فتح العتمادات ذات المبالغ الكبيرة ك 
ككذلؾ قياـ المصرؼ عند فتح العتماد  ،حد الشخاص ذكم الصمة بالعميؿ بالخارجأالمستفيد منيا 

ف الفكاتير المقدمة لو مف قبؿ البائع ىي مقابؿ أالمستندم بالتأكد مف أثماف البضاعة المستكردة ك 
 عمميات شراء فعمية كليست كىمية.

 

"بطاقات الئتماف" فقد بمغ المتكسط الحسابي ليذا المجاؿ  عمؽ بالمجاؿ الفرعي الرابعما فيما يتأ
كتضمنت فقرات ىذا المجاؿ دكر المصرفي في  0.39ثر كبيرة كانحراؼ معيارم بمغ أكبدرجة  3.12

ة الرقابة عمى فحص السحكبات النقدية التي تتـ مف حسابات العمالء الناتجة عف المشتريات اللكتركني
ككذلؾ فحص الحالت التي يتـ مف خالليا  ،حد المصارؼ في دكلة أخرلأكالتي يتـ تغطيتيا لدل 

قؿ مف فترة أمؿ كتكرار تمؾ العمميات في فترة استخداـ رصيد بطاقة الئتماف كمف ثـ القياـ بسداده الكا
 السماح الكاحدة بكاسطة بالبطاقة.
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تحكيؿ المصرفي" فقد بمغ المتكسط الحسابي ليذا المجاؿ "ال ما فيما يتعمؽ بالمجاؿ الفرعي الخامسأ
كتضمنت فقرات ىذا المجاؿ قياـ المصرؼ ، 0.40كانحراؼ معيارم بمغ  ثر كبيرة جدان أكبدرجة  3.30

ك أنيا مصدر لممخدرات ألى دكؿ معركفة با  بفحص التحكيالت ذات المبالغ الكبيرة كالمتكررة مف ك 
ذات المبالغ الكبيرة كالتحكيالت الكاردة مف الخارج كالمصحكبة كالتحكيالت لمخارج  ،مشتبو فييا

 ككذلؾ التحكيالت المتتالية كغير المبررة لحسابات في بنكؾ أخرل داخميان ، بتعميمات الدفع نقدان 
 .كخارجيان 

 

"العمميات المصرفية التي تتـ نقدان" فقد بمغ المتكسط الحسابي  ما فيما يتعمؽ بالمجاؿ الفرعي السادسأ
كتضمنت فقرات ىذا المجاؿ قياـ  0.4كانحراؼ معيارم بمغ  ثر كبيرة جدان أكبدرجة  3.30ليذا المجاؿ 

حد العمالء لغرض أالمصرؼ بفحص اليداعات النقدية المتكررة مف قبؿ جيات مختمفة في حساب 
تـ الحسابات التي يكذلؾ ك  ،ف يككف ىناؾ ثمة عالقة بيف ىذه الجيات كالعميؿأغير كاضح كدكف 

كاليداعات النقدية الكبيرة التي يتبعيا  ،عمييا دكرات نقدية كبيرة بما ل يتماشى مع طبيعة نشاط العميؿ
 ك يتـ تحكليا دكف أسباب كاضحة.أالسحب كتحكيؿ  عمميان  ةمباشر 

 

"التدابير التي تتخذىا المؤسسات كيفسر الباحث ارتفاع المتكسط الحسابي لكافة فقرات ىذا المجاؿ 
" األمكاؿفية لمكقاية مف العمميات كالنشاطات المصرفية المشبكىة المستخدمة في عمميات غسؿ المصر 

ؾ المؤسسات المصرفية لطبيعة المخاطر التي قد تتعرض ليا في حاؿ قياـ العمالء بتنفيذ اىك فيـ كادر 
 رؼمرتبطة بادارج المص بعكاقكما سينتج عنو مف  ،مف خالؿ المصرؼنشطة تمؾ العمميات كاأل

كقؼ التعامؿ معو كما يتبعيا مف  األمكاؿممتزمة بتعميمات مكافحة غسؿ العمى قكائـ المؤسسات غير 
مر الذم قد يعرض المصرؼ لمخاطر السمعة التي قد األ ، مف قبؿ المؤسسات المصرفية الخارجية

عمى  شرفةالملعقكبات كالغرامات التي قد تفرضيا السمطات أضؼ لذاؾ ا ،دائعالك كافة تتسبب بسحب 
كالتي نشطة كالعمميات المشبكىة في حاؿ عدـ اتخاذ التدابير الالزمة كقيامة بتنفيذ تمؾ األالمصرؼ 

 المصرفي.تصؿ لسحب الترخيص 
 المصارؼ قياـ ضركرة إلى نتائجيا أشارت التي ،(2010) سعيفاف دراسة مع تتفؽ النتيجة كىذه   

كتحديد المبالغ النقدية المسمكح بنقميا كتحديد   ،مؾعمي اعرؼ مبدأ بشأف بازؿ لجنة مقررات بتطبيؽ
التي أشارت  ،(2014كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة سالـ ) ، طار عممي لمتصريح عف تمؾ المبالغإ
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 ، ك حسابات كىميةأم حسابات لشخاص مجيكلي اليكية أعدـ الحتفاظ بنتائجيا إلى ضركرة 
كتنمية قدرات المكظفيف العامميف في  ،ف كالمرتقبيفيالحاليكتككيف مركز معمكمات شامؿ لكافة العمالء 

المؤسسات المالية  كالتي أشارت نتائجيا الى ضركرة التزاـ ،(2008)عبد اهلل كمع دراسة  ، المصارؼ
غير الطبيعية كالتاكد مف  األمكاؿشخاص كىكياتيـ كخاصة الذيف يتعاممكف بحجـ مف بالتحقؽ مف ال

كقياـ المؤسسات المالية بالبالغ لمجيات المختصة عف المعامالت المشككؾ بيا  ،الكجكد القانكني ليـ
تدريب لى ضركرة  إ ( التي أشارت نتائجيا2008)عبد اهلل كمع دراسة  ،كليس ليا مصكغ قانكني

 .كالبالغ عنيا األمكاؿالعامميف في المؤسسات المالية كالمصرفية عمى اساليب كشؼ عمميات غسؿ 
اشارت نتائجيا الى اف نظـ العمؿ في المصارؼ الجنبية   ( التي2009) GUSTITUSكمع دراسة 

كضركرة منع المصارؼ المريكية  ،في الكليات المتحدة األمكاؿالمراسمة تسمح بتمرير عمميات غسؿ 
كمع دراسة عبد  ، بشكؿ كاؼ مف انشطتيامف فتح حسابات مراسمة لدل بنكؾ اجنبية ال بعد التحقؽ 

كالتي أشارت نتائجيا الى ضركرة التحقؽ مف المعامالت المصرفية كالمالية  ،(2008كالشعيبي )الكريـ 
كعدـ قياـ  ،في البنكؾ كالمؤسسات المالية المختمفة كالتحقؽ مف ىكية كعنكاف الشخص الطبيعي

 كمع دراسة الرفاتيك الدخكؿ في صفات كمعامالت غير حقيقة. أالمؤسسات المالية بعقد صفقات 
( التي أشارت نتائجيا التزاـ المصارؼ العاممة في قطاع غزة بالقكانيف كالتشريعات الدكلية 2008)

 كتعميمات سمطة النقد.
 

دكر السمطات المشرفة في مكافحة ظاىرة غسؿ  كالذم يتضمف " الرابعأما فيما يتعمؽ بالمجاؿ 
كبدرجة مكافقة كبيرة كانحراؼ  3.2بمغ  في فمسطيف " فنجد أف المتكسط الحسابي ليذا المجاؿ األمكاؿ

كبالعكدة إلى المتكسطات الحسابية لمجالت الدراسة الفرعية نجد أف المتكسط  ، 0.28معيارم  بمغ 
مما يعني أف تكجيات المبحكثيف كانت ايجابية ليذه المجالت  3.26- 3.04الحسابي يتراكح ما بيف 

مجالت الفرعية "كحدة المتابعة المالية" كاعالىا قؿ ىذه الأجدا بحيث كاف ككبيرة كبدرجة أثر كبيرة 
لممجاؿ كما عزز درجة الثر الكبيرة  ،"كسمطة النقد األمكاؿ"المجنة الكطنية لمكافحة عمميات غسؿ 

"سمطة النقد الفمسطينية" اف سمطة النقد تقكـ بالرقابة كاصدار التعميمات لممصارؼ  األكؿالفرعي 
يسية الصادرة عف لجنة بازؿ كمجمكعة العمؿ المالي الدكلي بشأف التعرؼ لاللتزاـ بتطبيؽ المبادئ الرئ

التعميمات كالجراءات الرقابية التي تصدرىا سمطة النقد عمى الكسائؿ تمؾ كتشتمؿ  ، عمى العمالء
تقكـ سمطة النقد باألشراؼ عمى ك  ،كفؽ المعايير الدكلية األمكاؿالقادرة عمى مكافحة عمميات غسؿ 
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المصارؼ بكضع السياسات كاإلجراءات كالضكابط الداخمية التي تمنع عمميات غسؿ  مدل التزاـ
 ، كتعزز الرقابة كالمتابعة الكافية لمكشؼ عف النشطة غير العتيادية التي يقكـ بيا العمالء األمكاؿ

 عممياتال حكؿ معمكمات أية عف السرعة كجو كعمى كحدة المتابعة المالية كما كتقكـ سمطة النقد بإبالغ
تقكـ سمطة النقد تقكـ باألشراؼ  كما .األمكاؿ غسؿ جريمة تتضمف عمى أنيا بيا المشتبو الكقائع أك

 .عمى مدل التزاـ المصارؼ بالتدريب المتكاصؿ لممسؤكليف كالمكظفيف
 

" فقد بمغ  األمكاؿ" المجنة الكطنية لمكافحة عمميات غسؿ  اما فيما يتعمؽ بالمجاؿ الفرعي الثاني
كتضمنت  ،0.35كانحراؼ معيارم بمغ  ثر كبيرة جدان أكبدرجة  3.26كسط الحسابي ليذا المجاؿ المت

 كاصدار األمكاؿفقرات ىذا المجاؿ قياـ المجنة بمكاكبة التطكرات الدكلية كاإلقميمية لمكافحة غسؿ 
 ،األمكاؿؿ التعميمات كاعداد المكائح الالزمة لتنفيذ أحكاـ القرار بقانكف بشأف مكافحة عمميات غس

أضؼ لذلؾ قياـ المجنة  ، كتحديد الدكؿ عالية المخاطر كاتخاذ التدابير الكاجب الالزمة تجاه تمؾ الدكؿ
بالتعاكف مع السمطات المشرفة لمتأكد مف تطبيؽ الجيات التي تخضع لرقابتيا ألحكاـ القرار بقانكف 

 .األمكاؿبشأف غسؿ 
 

كحدة المتابعة المالية" فقد بمغ المتكسط الحسابي ليذا المجاؿ "  ما فيما يتعمؽ بالمجاؿ الفرعي الثالثأ
كتضمنت فقرات ىذا المجاؿ كجكد نظاـ ، 0.35كانحراؼ معيارم بمغ ثر كبيرة أكبدرجة  3.04

يكجد حكليا  نشطة كالعمميات المصرفية التيالكتركني لدل الكحدة لممتابعة كالرقابة الدكرية عمى األ
ار تعميمات لممصارؼ لتطبيؽ التكصيات الصادرة عف مجمكعة العمؿ كقياـ الكحدة بإصد ،شككؾ

كاستالميا لمتقارير اليكمية )الكرقية كاللكتركنية(  األمكاؿالمالي )فاتؼ( بشأف مكافحة عمميات غسؿ 
مف المؤسسات المصرفية عف العمميات المالية الداخمية أك الخارجية كفؽ التعميمات التي تصدرىا 

لييا مف المؤسسات المصرفية كالمتعمقة إكما تقكـ الكحدة بتحميؿ المعمكمات الكاردة  ،المجنة الكطنية
ضافة الى التنسيؽ مع السمطات المختصة لضماف تفعيؿ ىذا باإل ،بالعمميات المصرفية لمعمالء

 .السياسات كاإلجراءات الالزمة لتدفؽ المعمكمات بسيكلة بيف الكحدة كالسمطات المختصة
 

ف التعميمات كالضكابط التي أ بارتفاع المتكسط الحسابي لكافة فقرات ىذا المجاؿباحث كيفسر ال   
الكقائية التي تتخذىا كالتدابير تصدرىا السمطات المشرفة تنسجـ كتتكافؽ بشكؿ كبير مع الجراءات 

حيث يكجد مصمحة مشتركة بيف دكر السمطات  ،األمكاؿالمؤسسات المصرفية لمكافحة ظاىرة غسؿ 
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المؤسسات المصرفية المستممة دكر قابية كالمتمثؿ باصدار التعميمات المنظمة لمعمؿ المصرفي كبيف الر 
ف تطبيؽ تمؾ التعميمات يجبنيا المخاطر التي قد أحيث تعتبر المصارؼ  ،كالمطبيقة لتؾ التعميمات

قابية ف ىناؾ تنسيؽ مشترؾ بيف السمطات الر أ ، كماتتعرض ليا جراء عدـ اللتزاـ بالتطبيؽ
كالمؤسسات المصرفية يتـ مف خالؿ الجتماعات التشاكرية المنتظمة التي تعقد بيف الجانبيف كالتي يتـ 
مف خالليا يتـ مناقشة كتداكؿ كافة الكضاع كالتطكرات الرقابية قبؿ اصدار التعيمات مف الجيات 

مات مما يساعد عمى مف تمؾ التعمي المقصدمر الذم بدكره يسيؿ عمى المصارؼ فيـ ، األالمشرفة
 تبني عمميات التطبيؽ بشكؿ كامؿ كمنسجـ.

 كطنية لجنة نشاءإ ضركرة إلى نتائجيا أشارت التي ،(2010) افيفسع دراسة مع تتفؽ النتيجة كىذه
 سرياف يقتصر ل فأك  ،األمكاؿ غسؿ ظاىرة لمكافحة العميا الكطنية المجنة تسمى ردفاأل في عميا

كىذه النتيجة تتفؽ  ،الخارج في ردنيةاأل البنكؾ كفركع ميفأالت شركات يشمؿ نماا  ك  البنكؾ عمى القانكف
مع المصرية ربط قكاعد البيانات لممصارؼ ( التي أشارت نتائجيا إلى ضركرة 2014مع دراسة سالـ )

عبد كمع دراسة  ،كمصمحة الجمارؾ كالصناعيةالبنؾ المركزم كمصمحة الضرائب كالغرؼ التجارية 
عمى  األمكاؿحث المجنة الكطنية لمكافحة غسؿ كالتي أشارت نتائجيا الى  ،(2008) يبيالكريـ كالشع

كمع دراسة عبد اهلل  ، األمكاؿاصدار السياسات كالمكائح التنفيذية الخاصة بقانكف محافحة غسؿ 
 في مكافحة كتكجيييان  رقابيان  اعطاء البنؾ المركزم دكران لى ضركرة  إ( التي أشارت نتائجيا 2008)

 ،(2012) محمد. كمع دراسة طار القانكني كالجرائيكليس اقتصار دكره عمى ايجاد اإل األمكاؿغسؿ 
ك مصرؼ يثبت أم بنؾ ألى كجكب قياـ المصارؼ المركزية العربية بشطب إكالتي أشارت نتائجيا 
 السبكي كمع دراسة كتقديـ القائميف عمى ادارتو الى المحمة المختصة. األمكاؿتكرطو بعمميات غسؿ 

تفعيؿ دكر السمطات المعنية في جمع المعمكمات حكؿ ضركرة لى إكالتي أشارت نتائجيا  ،(2015)
نشاء كحدات لالستخبارات المالية ا  ك  ،كتزكيد البنكؾ بيا األمكاؿالمستجدات التقنية في مجاؿ غسؿ 

ؿ المؤسسات غير المشركعة بما يضمف منع  اجراء عمميات مشبكىة مف قب األمكاؿلمراقبة حركة 
ف السمطات أكالتي أشارت نتائجيا MC DOWEL & NOVIS (2010 )كمع دراسة  ،المصرفية

تحتاج إلى مكاكبة التطكرات الدكلية  األمكاؿالرقابية كالسمطات المختصة التي تعمؿ عمى مكافحة غسؿ 
كالضكابط  كالتقنية لمعمؿ بصكرة أفضؿ ضد تمؾ األنشطة كأكصت الدراسة بضركرة تطكير اإلجراءات

كالعمؿ عمى زيادة التعاكف المحمي بيف  ،األمكاؿالتي تستخدميا تمؾ السمطات لمكافحة عمميات غسؿ 
 تمؾ السمطات بما يضمف تبادؿ المعمكمات كزيادة فاعميو الجراءات المتخذه مف قبميا.
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صؿ كالقكم التعاكف الدكلي المتكاشارت نتائجيا إلى أف أالتي MYERS (2011 )كتخالؼ مع دراسة 
باعتبارىا جريمة  األمكاؿىك القادر عمى ضبط عمميات غسؿ  األمكاؿفي مجاؿ مكافحة ظاعرة غسؿ 

كمدل فاعمية  لمسمطات الرقابية كالسمطات المشرفةالدكر الرقابي ىمية ألى إشارة ، دكف اإلعابرة لمحدكد
 ىذه الظاىرة.الجراءات المتخدة مف قبميا في الحد مف مكافحة 
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 :التكصيات
 

 فقد تـ تبكيب التكصيات حسب مجالت الدراسة: التي تكصؿ الييا الباحثالدراسة كبناءن عمى نتائج 
 :في مكافحة ظاىرة غسؿ األمكاؿ لممؤسسات المصرفيةالداخمي الدكر الرقابي في مجاؿ  أكل:
ضابط اتصاؿ ك مراقب المتثاؿ  بيفتعزيز التكافؽ كالتكامؿ لمدكر الرقابي الداخمي داخؿ المصرؼ  -1

بما يعزز الرقابة عمى مكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ مف خالؿ تبادؿ  مكافحة غسؿ األمكاؿ
المعمكمات كالتنسيؽ المستمر بينيما، كأف تككف أعماؿ مراقب المتثاؿ كضابط غسؿ األمكاؿ 

 خاضعة لعممية التدقيؽ الداخمي لضماف اللتزاـ بتنفيذ التعميمات.

لكافة الكظائؼ الرقابة الداخمية في المصرؼ ضركرة تكفير الكادر الكافي كالمؤىؿ كالمدرب   -2
بميامو كفؽ لقياـ بكؿ لمكادر لتمكينو مف االداخمي كالخارجي كالستمرار في عمميات التدريب 

 .المتطمبات كالتعميمات كالممارسات الفضمى

مف بشكؿ تاـ غسؿ األمكاؿ كالتدقيؽ الداخمي  ستقاللية كظيفة المتثاؿ كضابطاتعزيز العمؿ عمى  -3
خالؿ أف تككف التعيينات كالترقيات كالمكافآت المتعمقة بيـ مف خالؿ المجمس كليس اإلدارة 

 التنفيذية. 
مدل التزاـ المؤسسات المصرفية بتطبيؽ القكانيف كالتشريعات ذات العالقة لمكافحة في مجاؿ  ثانيا:

 :عمميات غسؿ األمكاؿ
لمحفاظ عمى مصالح كأنشطة العمالء قكانيف السرية المصرفية  احتراـالمكازنة بيف صارؼ عمى الم -4

كالجراءات المتعمقة ضكابط التطبيؽ ل مف جية، كفي المقابؿ عدـ التذرع بالسرية المصرفية كعائؽ
 .عمميات غسؿ األمكاؿكمكافحة مراقبة ب

العمالء ك  بالعمالء المعرضيف سياسيان نظاـ كاجراءات إدارة المخاطر الخاصة العمؿ عمى تحديث  -5
مى طبيعة انشطتيـ عبشكؿ مستمر بما يمكف المصرؼ مف التعرؼ المرتفعة ذكم المخاطر 
 .كمصادر امكاليـ

فحص طاء اىمية لعالمر الذم يتطمب اجريمة غسؿ المكاؿ مف الجرائـ العابرة لمحدكد  -6
تطبؽ المعايير الدكلية المتعمقة بمكافحة  دكؿ لمع سكاء المعامالت المالية القائمة عبر الحدكد 

يمكف بشكؿ  ،المصارؼ المراسمةاك مع عمميات غسؿ األمكاؿ اك ل تطبقيا عمى الكجو المطمكب 
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في ة لمرقابة الكافية عكخاضمرخصة دكؿ كمؤسسات مصرفية عمؿ مع ينو أالتأكد  مف المصرؼ
 .صميةبمدانيا األ

 

ىا المؤسسات المصرفية لمكقاية مف العمميات كالنشاطات التدابير التي تتخذفي مجاؿ  ثالثان:
 :المصرفية المشبكىة المستخدمة في عمميات غسؿ األمكاؿ

 

غير العادية كالتي ليس ليا ىدؼ اقتصادم المصرفية العمميات عمى  التركيز في العمميات الرقابية -7
 .، كالبتعاد عف الرقابة التقميديةك ظاىرأك قانكني كاضح أ

قياـ تضارب المصالح بيف مف منع بيف المصرؼ كعمالئة بشكؿ يتنظـ العالقة ى العمؿ عم -8
ف يتـ أتقديـ الخدمات البنكية كتمقي العمالء لتمؾ الخدمة بالحدكد المسمكح بيا دكف المصرؼ ب

في مكافحة عمميات غسؿ  الجراءات المعتمدةالسياسات ك التأثر عمى التزاـ المكظؼ بتطبيؽ 
 المكاؿ.

 
 :دكر السمطات المشرفة في مكافحة ظاىرة غسؿ األمكاؿ في فمسطيففي مجاؿ  رابعان:

 

الستجابة السريعة مف قبؿ كحدة المتابعة المالية لالستفسارات العاجمة الكاردة مف ضركرة  -9
 اتخاذ الجراءات الضركرية في الكقت المناسب.ك المصرؼ عمى التعامؿ  بما يساعدالمصارؼ 

حكؿ تقارير المعامالت لممصارؼ التغذية الراجعة المالية بتزكيد كحدة المتابعة اف تقكـ  -10
عمى التعامؿ بما يساعدىا المشبكىة كالجراءات التي يتعيف عمى المصارؼ اتباعيا بذات الشأف 

 مع تمؾ الحالت في التكقيت المناسب.
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 .السكندرية –الدار الجامعية األمكاؿ ، 
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ة  غسػػػؿ األمػػػكاؿ )رسػػػػالة دكر البنػػػكؾ فػػػي مكافحػػػة ظػػػػاىر  ،(2015باشػػػا يمينػػػة،  نعمػػػاف مػػػػكنى ) .6

 .البكيرة  كمية العمـك القتصادية الجزائر-جامعة أكمي محند أكلحاج ،ماجستير(
( دكر القطاع المصرفي في مكافحة جريمة تبيض األمكاؿ )رسالة 17/06/2013بكسعيد ماجدة ) .7

 كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية. -جامعة قاصدم مرباح كرقمة ،ماجستير(
دكر البنكؾ في مكافحة تبيض األمكاؿ )رسالة دكتكراه( جامعة  ،(01/12/2014تدريست كريمة ) .8

 تيزم كزك كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية-مكلكد معمرم
رة  التػػػدقيؽ الػػػداخمي فػػػي كظيفػػػة دائػػػ بشػػػأف كظيفػػػة المتثػػػاؿ فػػػي المصػػػارؼ،( 4/2008تعميمػػػات ) .9
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 /(http://www.ffu.psلمكافحة غسؿ األمكاؿ. )المكقع اإللكتركني لكحدة المتابعة المالية 

ؿ مكافحػػػة غسػػػؿ األمػػػكاؿ فػػػي المصػػػارؼ. ( بشػػػأف تعيػػػيف ضػػػابط اتصػػػا3/2015تعميمػػػات رقػػػـ ) .11
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 .5923مصر   رقـ اليداع -مكافحتو دار التعميـ الجامعي  السكندرية

(،  السرية المصرفية في اطار تشريعات غسؿ األمكاؿ. 1(: )ط2013دانا حمو باقي عبد القادر ) .20
 .القاىرة-)دار الكتب القانكنية   مصر

/ عبػػد الػػرحمف ميػػرة بجايػػة ، جامعػػةعمميػػات تبيػػيض األمػػكاؿ-فػػي-اإللكتركنيػػة-الػػدفع-كسػػائؿ-دكر .21
 http://www.revue-dirassat.org  7/3/2015الستاذة لعكاـر كىيبة 

جػؿ أالئتالؼ مػف  األمكاؿ في السمطة الفمسطينية، ( مكافحة غسؿ2013رافع يكسؼ صالحات ) .22
 .مافأالنزاىة كالمساءلة 

عبػػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػػادر الشػػػػػػػػػػػػػػيخمي ى عمميػػػػػػػػػػػػػػات غسػػػػػػػػػػػػػػؿ  األمػػػػػػػػػػػػػػكاؿ د. ية عمػػػػػػػػػػػػػػالرقابػػػػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػػػػرف .23
(http://www.bibliotdroit.com/2017/02/blog-post_51.html). 
رسالة ماجستير حكؿ دكر المصارؼ في الرقابة عمى عمميػات غسػؿ  ،(2008رنا فاركؽ العاجز ) .24

 .2008كاؿ )دراسة تطبيقية عمى المصارؼ الفمسطينية في قطاع غزة( األم

http://www.revue-dirassat.org/
http://www.bibliotdroit.com/2017/02/blog-post_51.html
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( تحميؿ العكامؿ المؤثرة في اكتشاؼ مدقؽ الحسػابات الخػارجي لعمميػات 2013ريـ عقاب حسيف ) .25
غسؿ األمكاؿ كالتقرير عنيا ،  دراسة ميدانية في مكاتب تدقيؽ الحسابات األردنية / مجمػة جامعػة 

كالدراسػػػػات العػػػػدد الحػػػػادم كالثالثػػػػكف ،  الجػػػػزء الثػػػػاني ،  تشػػػػريف أكؿ القػػػػدس المفتكحػػػػة لألبحػػػػاث 
2013 . 

دراسػػة مقارنػػة / عصػػاـ ماجػػد  –السػػرية المصػػرفية بػػيف الحمايػػة القانكنيػػة كعمميػػات غسػػؿ األمػػكاؿ  .26
 http://www.bibliotdroit.com/2017/02/blog-post_0.htmlزايد  الحمكرم 

(،  التجربػػػة الفمسػػػطينية فػػػي مجػػػاؿ تطػػػكير البنيػػػة التحتيػػػة 2013سػػػمطة النقػػػد الفمسػػػطينية،  آب ) .27
لمقطاع المالي كالمصرفي،  كرقة عمؿ مقدمة الى مجمس محافظي صندكؽ النقػد العربػي. )المكقػع 

 (http://www.pma.psاإللكتركني لسمطة النقد الفمسطينية 
دكر المجنة الكطنية لمكافحة غسؿ األمكاؿ في الحد مف ظػاىرة غسػؿ األمػكاؿ  -امر سعدم جبرع .28

 .2013-2012 -جامعة القدس -رسالة ماجستير -في القطاع المصرفي الفمسطيني
(،  مالحقػػة غسػػؿ األمػػكاؿ فػػي التشػػريع 2،  )طة(: دراسػػة مقارنػػ2014عبػػد القػػادر صػػابر جػػرادة ) .29

 (.ة الحديثة شارع القاىرةبة القاىر الفمسطيني. )مكت
طػػار القػػانكني لمكافحػػة جريمػػة غسػػؿ األمػػكاؿ كتمكيػػؿ (،  اإل1(: )ط2008لكػػريـ )عبػػد اهلل عبػػد ا .30

 (.. )مركز المارات لمدراسات كالبحكث الستراتيجية أبك ظبيكدكليان  اإلرىاب محميان 
ة النترنػػػت. دار ،  جػػػرائـ غسػػػؿ األمػػػكاؿ عمػػػى شػػػبكة(: دراسػػػة مقارنػػػ2008عبػػػد الكػػػريـ ) عبػػػد اهلل .31

 مصر. -شارع سكيتر الزاريطة 40.38الجامعة الجديدة 
الػدار الجامعيػة  صاد الخفي كغسؿ األمكاؿ كالفساد،( القت1( )ط2013عبد المطمب عبد الحميد ) .32

 .السكندرية
ي كشػػؼ الغػػش كالفسػػاد كغسػػؿ كلية مراقػػب الحسػػابات فػػؤ (: مسػػ2011عبػػد الكىػػاب نصػػر عمػػى  ) .33

 مصر.-جامعية  السكندريةالدار ال، األمكاؿ
مجمػػة كميػػة بغػػداد  تمكيػػؿ التنميػػة فػػي الػػدكؿ الناميػػة،عبػػدهلل خبابػػو،  انعكاسػػات غسػػؿ األمػػكاؿ عمػػى  .34

كميػػة بغػػداد لمعمػػـك القتصػػادية الجامعػػة،    امعػػة، العػػدد السػػادس ك الثالثػػكف،لمعمػػـك القتصػػادية الج
 .2013بغداد 

سػػػؿ األمػػػكاؿ كتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب فػػػي التشػػػريعات (: )جػػػرائـ غ2006حمػػػد سػػػفر )أالقاضػػػي الػػػدكتكر  .35
 العربية. )المؤسسة الحديثة لمكتاب طرابمس لبناف(.

http://www.bibliotdroit.com/2017/02/blog-post_0.html
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بشػػػػأف سػػػػمطة النقػػػد الفمسػػػػطينية. )المكقػػػػع اإللكتركنػػػي لسػػػػمطة النقػػػػد  1997( لسػػػنة 2قػػػانكف رقػػػػـ ) .36
 (http://www.pma.psالفمسطينية 

)المكقػع اإللكتركنػي لسػمطة النقػد . 2004( لسػنة 13قانكف ىيئة سكؽ راس الماؿ الفمسطينية رقـ ) .37
 (http://www.pma.psالفمسطينية 

بشػػػأف مكافحػػػة غسػػػؿ األمػػػكاؿ كتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب. )المكقػػػع   2015لسػػػنة  20القػػػرار بقػػػانكف رقػػػـ  .38
 /(http://www.ffu.psاإللكتركني لكحدة المتابعة المالية 

نػي لسػمطة النقػد الفمسػطينية بشػأف المصػارؼ. )المكقػع اإللكترك   2010لسػنة  9القرار بقػانكف رقػـ  .39
http://www.pma.ps) 

( بشػػػػػأف نظػػػػػاـ التػػػػػرخيص كالرقابػػػػػة عمػػػػػى مؤسسػػػػػات القػػػػػراض 2011( لسػػػػػنة )132قػػػػػرار رقػػػػػـ ) .40
 (http://www.pma.psالمتخصصة. )المكقع اإللكتركني لسمطة النقد الفمسطينية 

كقػػػع اإللكتركنػػػي بشػػػأف نظػػػاـ تػػػرخيص كرقابػػػة مينػػػة الصػػػرافة. )الم 2016( لسػػػنة 41القػػػرار رقػػػـ ) .41
 (http://www.pma.psلسمطة النقد الفمسطينية 

( المسػتجدات الرقابيػة فػي مكافحػة 2015صػندكؽ النقػد العربػي )–المجنة العربية لمرقابة المصرفية  .42
عمميات غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ الرىاب كاىمية الستعداد لمجكلة الثانية مف عمميػة التقيػيـ المتبػادؿ 

 المصارؼ المركزية كمؤسسات النقد العربية.أمانو مجمس محافظي -
رسمالية جديدة تجارة الرقيؽ كالجنس كفضيحة  ( القتصاد الخفي1(،  )ط2010لكريتا نابكليكني ) .43

القػػػركض العقاريػػػة كالقرصػػػنو الفكريػػػة كتبػػػيض األمػػػكاؿ كتجػػػارة المخػػػدرات،  الػػػدار العربيػػػة لمعمػػػـك 
 بيركت.–ناشركف،  لبناف 

(،  غسػػؿ األمػػكاؿ كعالقتػػو بالمصػػارؼ 1دراسػػة قانكنيػػة مقارنػػو،  )ط (:2010محمػػد حسػػف عمػػر ) .44
 (.عماف-كالبنكؾ. )دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع

(: اثػػػػػر تبػػػػػيض األمػػػػػكاؿ عمػػػػػى احكػػػػػاـ السػػػػػرية المصػػػػػرفية )ادارة 2013محمػػػػػد عاشػػػػػكر الريػػػػػاحي ) .45
 لبناف.-اتحاد المصارؼ العربية بيركت-البحكث

األمػكاؿ .. عمػيكـ بالحككمػات اآلف،  مجمػة القتصػادية محمد كرككني،  مقػاؿ بعنػكاف فػي تبيػيض  .46
 .2014يكليك  01 7568العدد 

(،  مكافحة الرىاب الدكلي دراسة تطبيقية عمػى مكافحػة غسػؿ 1(: )ط2012محمد نصر محمد ) .47
 .الردف-األمكاؿ )دار الراية لمنشر كالتكزيع  عماف
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ي مكافحػػة عمميػػات غسػػؿ األمػػكاؿ. (،  تحميػػؿ كتقيػػيـ دكر البنػػكؾ فػػ2(: )ط2010محمػػكد محمػػد ) .48
 (.عماف-)دار الثقافة لمنشر كالتكزيع

(،  جػػػرائـ غسػػػؿ األمػػػكاؿ بػػػيف التفاقيػػػات 1(: دراسػػػة مقارنػػػو،  )ط2012محمػػػكد محمػػػد يػػػاقكت ) .49
 (.شارع سكيتر السكندرية 30الدكلية كالتشريعات الكطنية. )دار الفكر الجامعي 

 المحػػػامي طػػػالؿ طمػػػب الشػػػرفات ) كاجيتيػػػامسػػػؤكلية البنػػػكؾ عػػػف غسػػػؿ األمػػػكاؿ ككيفيػػػة م .50
http://www.bibliotdroit.com/2017/02/blog-post_51.html ) 

معيػػػد ابحػػػاث السياسػػػات القتصػػػادية الفمسػػػطيني )مػػػاس( دراسػػػة حػػػكؿ تطػػػكر القطػػػاع المصػػػرفي  .51
 (.2014ي الرضي الفمسطينية المحتمة )كتنافسية الخدمات ف

(،  غسػػػػؿ األمػػػػكاؿ دراسػػػػة مقارنػػػػة فػػػػي ضػػػػكء التشػػػػريعات 1(: )ط2015ىػػػػاني عيسػػػػكم السػػػػبكي ) .52
-السػػالمية كبعػػض التشػػريعات الدكليػػة كالقميميػػة كالكطنيػػة. )دار الثقافػػة لمنشػػر كالتكزيػػع  عمػػاف

 (.الردف
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 الحؽ:المػػػ
 اة البحث)اإلستبانة(: ( : قائمة أسماء محكميف أد1ممحؽ )

 المسمى األكاديمي التخصص السـ ـ

خبير احصائي –كزارة كالتربية كالتعميـ  إحصاء مركاف زىدأ. 1  

ماليةإدارة  عزمي الطرشد.  2 جامعة القدس -معيد التنمية المستدامة    
جامعة القدس -معيد التنمية المستدامة  تصنيع غذائي منصكر غرابود. 3  
جامعة القدس -معيد التنمية المستدامة  مياه لرحمف التميميعبد اد. 4  
المخاطر  رياض ابك شحادةد.   5

 المصرفية
مساعد المحافظ لشؤكف  -سمطة النقد الفمسطينية

 الستقرار المالي كمدير دائرة الرقابة عمى المصارؼ
كتمكيؿ  األمكاؿكعضك المجنة الكطنية لمكافحة غسؿ 

 الرىاب
نائب مدير كحدة المتابعة  -كحدة المتابعة المالية ادارة عامة رفراس مراد.  6

 المالية
رئيس قسـ المحاسبة -جامعة النجاح محاسبة معز ابك عمياد.  7  
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 ( اإلستبانة: 2ممحؽ )
 ، ، تحية طيبة كبعد

 المكضكع : بحث عممي
مؤسسات المصرفية دكر ال " بحث عممي بعنكافل أضع بيف أيديكـ استبانة كأداة لجمع بيانات

 عمى الحصكؿ متطمبات كأحد البحث ىذا يأتي "في فمسطيف األمكاؿفي مكافحة ظاىرة غسؿ 

 مف - بشرية مكارد كتنمية مؤسسات بناء مسار -المستدامة التنمية في الماجستير درجة

 .عالكنة د.عاطؼ أ. بإشراؼ القدس" " جامعة
 إثراء في منكـ مساىمة كذلؾ ،نظركـ كجية حسب أدناه الستبانة فقرات بتعبئة التكـر أرجك

 مكافحة متطمبات كتطكير تحديد فيك  البحث أىداؼ تحقيؽ في المساعدةك  العممي البحث

أف المعمكمات كالبيانات ستستخدـ ألغراض البحث  عممان  ،فمسطيف في األمكاؿ غسؿ ظاىرة
 عمى الباحث كستعامؿ بسرية تامة كفي حاؿ أم استفسار يمكف التصاؿ ،العممي فقط

0562777033 ، isamhaleem@gmail.com 
 الباحث                 ك تقبمكا كافر الحتراـ ك التقدير                    

                                 عصاـ عبد الحميـ                                                               
 ت معبئ الستبانةبيانا :األكؿالقسـ 
 أنثى   □           ذكر      □       :الجنس

     40 أقؿ مف30     □ 30-أقؿ مف 25         □ 25-أقؿ مف  □ الفئة العمرية:
 فأعمى 60  □      60أقؿ مف50    □ 50 أقؿ مف                □ 40 

     دبمـك متكسط □       ثانكية عامة □     ف الثانكية العامةدك  □ : المؤىؿ العممي

 ةدكتكرا □         ماجستير□           دبمـك عالي □    بكالكريكس□  
 : جية التمثيؿ

 كحدة المتابعة المالية □               سمطة النقد   □                 مصرؼ              □

mailto:isamhaleem@gmail.com
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 قسـ الثاني:ال
:يتمثؿ بػ في مكافحة ظاىرة غسؿ المكاؿ لممؤسسات المصرفيةالداخمي  الدكر الرقابي 1  

الكظيفة 
 الرقابية

 التزاـ المصرؼ بػ:
مكافؽ 
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
معارض 

 بشدة

كظيفة 
 المتثاؿ

           كمسؤكليات كاضحة لمراقب المتثاؿاعتماد صالحيات كمياـ  .1

           اقب المتثاؿ لدل المصرؼ مستقمةكظيفة مر  .2

           متثاؿ مع كحدة المتابعة الماليةتكفر صالحية التكاصؿ لمراقب ال .3

تثاؿ في المصرؼ بأم مكظؼ تكفر سيكلة التصاؿ لمكظؼ الم .4
 بالمصرؼ

          

منح  مراقب المتثاؿ  صالحية الطالع عمى الممفات كالكثائؽ  .5
 لالزمة لقيامو بمياموكالسجالت ا

          

تكفير صالحيات مناسبة لمراقب المتثاؿ في كتابة التقارير كرفعيا  .6
 نبثقة عنولمجمس الدارة أك المجنة الم

          

اعداد تقارير دكرية حكؿ أنشطة المصرؼ المرتبطة بعمميات اليداع  .7
 كالسحب كالحكالت الصادرة كالكاردة

          

           المصرؼ إجراءات فاعمو لتحميؿ التقارير كأنشطتيا كنتائجيا  تطبيؽ .8
يكجد تكافؽ بيف دكر مراقب المتثاؿ كدكر ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ  .9

 األمكاؿ
          

ل أنو إ ،استقاللية عمؿ  كظيفة المتثاؿ عف عمميات التدقيؽ الداخمي .10
 تقييـ سياساتياأعماليا كمراجعة ك يجب أف تخضع لمتدقيؽ عمى 

          

           قياـ مراقب المتثاؿ بأنشطة تنفيذية في المصرؼ .11
اؿ كالتدريب المستمر تكفر الكفاءة كالكادر الكافي كالمؤىؿ لكظيفة المتث .12

 لذلؾ الكادر
          

التدقيؽ 
 الداخمي

           تكفير ميثاؽ مكتكب معتمد لمتدقيؽ الداخمي بالمصرؼ .13
           ك المجنة المنبثقة عنوأاط دائرة التدقيؽ مع مجمس الدارة ارتب .14
           ك المجنة المنبثقة عنوأرفع تقارير التدقيؽ الى مجمس الدارة  .15
كجكد حرية التكاصؿ المباشر بيف دائرة التدقيؽ ككافة دكائر كاقساـ  .16

 المصرؼ
          

          لمتدقيؽ الداخمي كالتدريب المستمر  تكفر الكفاءة كالكادر الكافي كالمؤىؿ .17
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الكظيفة 
 الرقابية

 التزاـ المصرؼ بػ:
مكافؽ 
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
معارض 

 بشدة
 لذلؾ الكادر

كفاءة تكفر المكارد الكافية لتمكيف كظيفة التدقيؽ مف القياـ بمياميا ب .18
 كفعالية

          

كجكد نظاـ معتمد مف المجمس لتحديد نظاـ الركاتب كالمكافآت المتعمقة  .19
 بالمدققيف الداخمييف

          

سيؽ مستمر بيف التدقيؽ الداخمي كالكحدات الرقابية يكجد تعاكف كتن .20
المختمفة داخؿ المصرؼ لمتابعة اللتزاـ بتطبيؽ الجراءات كالتعميمات 

 األمكاؿكالسياسات الخاصة بمكافحة عمميات غسؿ 
          

           قياـ التدقيؽ الداخمي بأنشطة تنفيذية في المصرؼ .21

ضابط اتصاؿ 
مكافحة غسؿ 
 األمكاؿ

مف قبؿ مجمس  األمكاؿيتـ تعييف كعزؿ ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ  .22
 ك المجنة المنبثقة عنوأالدارة 

          

           تكفير صالحية التكاصؿ مع كحدة المتابعة المالية .23
الييكؿ التنظيمي مع عمى  األمكاؿارتباط ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ  .24

 مجمس الدارة
          

           بأنشطة تنفيذية في المصرؼ األمكاؿصاؿ مكافحة غسؿ يقـك ضابط ات .25
 األمكاؿكجكد حرية التصاؿ كالتكاصؿ بيف ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ  .26

 كمكظفي المصرؼ
          

لالطالع عمى الممفات  األمكاؿتكفير حرية ضابط اتصاؿ مكافحة غسؿ  .27
 كالكثائؽ كالسجالت

          

كالكحدات  األمكاؿمستمر بيف ضابط اتصاؿ غسؿ يكجد تعاكف كتنسيؽ  .28
 األمكاؿالرقابية المختمفة داخؿ المصرؼ لكشؼ عمميات غسؿ 

          

           ؿاألمكاتكفير التدريب الكافي كالمالئـ لضابط مكافحة غسؿ  .29
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مميات مدل التزاـ المؤسسات المصرفية بتطبيؽ القكانيف كالتشريعات ذات العالقة لمكافحة ع. 2
 .غسؿ األمكاؿ في فمسطيف

اللتزاـ بمادة 
 القانكف

 العبارة
مكافؽ 
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
معارض 

 بشدة

التعرؼ عمى 
 العمالء

ك العرضييف سكاء كانكف أيقـك المصرؼ بالتحقؽ مف شخصية العمالء )الدائميف  .30
ثناء أقة ك نشكء العال بدايةك اعتبارييف( ككثائقيـ كطبيعة نشاطاتيـ عند أطبيعييف 

 التعامؿ عمى قاعدة اعرؼ عميمؾ
          

يقـك المصرؼ بتحديث بيانات العمالء كجمع البيانات عف أنشطتيـ بشكؿ دكرم  .31
 ستمر حسب تعميمات سمطة النقدكم

          

يف كالتحقؽ منيا مف خالؿ ييقـك المصرؼ بالتعرؼ عمى ىكية المستفيديف الحقيق .32
 مؽ بالغرض مف عالقة العمؿ كطبيعتياالحصكؿ عمى معمكمات تتع

          

يقـك المصرؼ باتخاذ اجراءات التحقؽ الالزمة مف صحة البيانات كالمعمكمات مف  .33
 خالؿ المصادر المحايدة كالمكثكقة

          

يـ قانكنيا في يقـك المصرؼ بالحصكؿ عمى المستندات المتعمقة بيـ كبمف يمثم .34
 اقصي أك فاقدم األىمية.شخاص نحاؿ التعامؿ مع األ

          

يقـك المصرؼ عند فتح حسابات لمشركات بالتحقؽ مف اسماء الشركاء اك  .35
% مف راس الماؿ لمشركة كالمستفيديف 10المساىميف الذيف تتجاكز ممكيتيـ 

 الحقيقيف كارفاؽ المستندات المثبتة ليذه البيانات
          

لتعرؼ عمى العمالء عند طمب تنفيذ عمميات  يقـك المصرؼ ببذؿ العناية الخاصة .36
نماط الصفقات كالتعامالت العادية التي ل أك كبيرة كجميع أك صفقات معقدة أ

 ةيتكفر ليا مقاصد مالية كاضح
          

تحكؿ قكانيف السرية المصرفية دكف تطبيؽ إجراءات كضكابط مراقبة عمميات غسؿ  .37
 األمكاؿ

          

ل تحكؿ دكف ك لتنافسية تجاه جذب المزيد مف الكدائع ل تضعؼ سياسة المصرؼ ا .38
  رية المصرفية عمى حسابات العمالءالتزاـ المصرؼ بمتطمبات الس

          

           صمييتـ فتح حسابات لمعمالء كحسابات رقمية دكف الكشؼ عف اسـ العميؿ األ .39

 التدابير الداخمية

ذكم الكظائؼ الرقابية بالمعايير المينية  يمتـز المصرؼ عند تعييف المكظفيف .40
 ـلتأكد مف الخبرات كالميارات ليلمتكظيؼ كا

          

مكتكبة كمعتمدة مف  اءات كضكابط داخميةيتكفر لدل المصرؼ سياسات كاجر  .41
 في المصرؼ األمكاؿمجمس الدارة تجنبو حدكث عمميات غسؿ 

          

كانيف كالتعميمات الجديدة الخاصة بمكافحة تتكفر لدل المصرؼ سياسة لتمرير الق .42
عمى المكظفيف كتدريبيـ لمتعرؼ عمى العمميات كالفعاؿ التي ترتبط  األمكاؿغسؿ 
  األمكاؿبغسؿ 

          

          يكجد لدل المصرؼ اجراءات كسياسات مكتكبة للتزاـ المجمكعة كالفركع لممصرؼ  .43
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اللتزاـ بمادة 
 القانكف

 العبارة
مكافؽ 
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
معارض 

 بشدة

التدابير الكقاية مف عمميات  بشأف األمكاؿكالمكجكدة خارج فمسطيف بقانكف غسؿ 
 األمكاؿغسؿ 

ساليب التي مف يقـك المصرؼ بتطبيؽ اجراءات ادارية داخمية لمكشؼ عف األ .44
 األمكاؿخالليا يتـ غسؿ 

          

لية كالبرامج كالسياسات المتعمقة بمكافحة يقـك المصرؼ بمراجعة كتطكير النظـ اآل .45
 بشكؿ دكرم  األمكاؿغسؿ 

          

ىناؾ ثغرات في الضكابط المطبقة لدل المصرؼ يمكف اف تستغؿ مف قبؿ غاسمي  .46
  األمكاؿ

          

           القات العمؿ كفقان لدرجة المخاطريقـك المصرؼ بتصنيؼ العمالء كع .47
           تصنيؼ العمالء كفؽ درجة مخاطرىـ يساعد النظاـ البنكي عمى .48
           في المصرؼ األمكاؿك منع عمميات غسؿ أكافية لمحد  ىناؾ ضكابط قانكنية .49

 حفظ السجالت

سنكات  10يقـك المصرؼ بالحتفاظ بجميع السجالت كالمستندات لمدة ل تقؿ عف  .50
 األمكاؿمف تاريخ انتياء المعاممة المالية كفؽ ما ىك محدد بقانكف مكافحة غسؿ 

 النافذ
          

راءات معتمدة لالحتفاظ بممفات الحسابات كالمراسالت لدل المصرؼ سياسات كاج .51
 كصكر كثائؽ اليكيات الشخصية

          

لدل المصرؼ سياسات تكثؽ العمميات التي يقـك بيا لمنع اك الكشؼ كالبالغ عف  .52
 المعامالت المشبكىة

          

دات تنيقـك المصرؼ بتمكيف السمطات القضائية مف الحصكؿ عمى السجالت كالمس .53
 كفؽ التشريعات المعمكؿ بيا

          

 البالغ

ية يمتـز المصرؼ بالتصريح بالشتباه عف المعامالت المشبكىة لكحدة المتابعة المال .54
 عند تكفر أسس معقكلة لالشتباه

          

           بالتبميغ عف المعامالت المشبكىة عند محاكلت إبراـ المعامالت يمتـز المصرؼ .55
ضكابط صادرة عف الجيات المختصة تمـز المصرؼ باإلبالغ عف العمميات تكجد  .56

 المشبكىة
          

التدابير الكقائية 
اإلضافية لعمالء 
 معينيف

التعامؿ مع العمالء  يقـك المصرؼ بالحصكؿ عمى مكافقة الدارة العميا قبؿ بدء .57
 النافذ   األمكاؿالمعرفيف في قانكف مكافحة غسؿ  ذكم المخاطر

          

لدل المصرؼ نظاـ كاجراءات محددة إلدارة المخاطر الخاصة بالعمالء  يكجد .58
 األمكاؿكفؽ ما تـ تعريفيـ في قانكف مكافحة غسؿ  المعرضيف سياسيان 

          

يات المدرجة عمى ىناؾ أنظمة آلية يستخدميا المصرؼ لضبط التعامؿ مع الج .59
 القكائـ الدكلية

          

فراد صرؼ بفحص بيانات العمالء ذكم المخاطر العالية كفؽ قائمة األيقـك الم .60
ك الدكؿ المحظكر التعامؿ معيـ كالتي يتـ اصدارىا عالميان بكاسطة أكالمؤسسات 
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اللتزاـ بمادة 
 القانكف

 العبارة
مكافؽ 
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
معارض 

 بشدة

 ك السمطات المختصةأالحككمات 
يقـك المصرؼ باتخاذ جميع اإلجراءات المعقكلة لمتعرؼ عمى مصدر الثركة  .61

 عند بداية تعامميـ كعند تحديث بياناتيـ ص المعرضيف سياسيان لألشخا األمكاؿك 
          

التدابير الكقائية 
اإلضافية 
 ألنشطة محددة

لدل المصرؼ سياسات كاجراءات لفحص المعامالت المالية القائمة عبر الحدكد  .62
بنكؾ نو يعمؿ مع أمع المصارؼ المراسمة كتمكنو بشكؿ معقكؿ مف التأكد مف 

 صميةة في بمدانيا األمراسمة مرخص
          

يقـك المصرؼ بالتعرؼ كالتحقؽ مف المؤسسات المتمقية )المصارؼ المراسمة( التي  .63
 تقيـ عالقة مصرفية مع مؤسسات خارجية في العالقات القائمة عبر الحدكد 

          

يقـك المصرؼ بالحصكؿ عمى المصادقة مف اإلدارة العميا قبؿ إقامة العالقة  .64
 مصرفية مع المؤسسة المتمقية في العالقات القائمة عبر الحدكد ال

          

يمتـز المصرؼ في حالة الدفع مف حساب الم صدر بالتأكد مف أف المؤسسة  .65
 مراسمة( قد تحققت مف ىكية العميؿالمتمقية )المصارؼ ال

          

ة كالمتابعة كفؽ تخضع عمميات اليداع كالتحكيؿ ضمف حدكد كسقكؼ معينة لمرقاب .66
 األمكاؿالتعميمات التي تحددىا المجنة الكطنية لمكافحة غسؿ 

          

  
نماط أيقـك المصرؼ بفحص العمميات الكبيرة عمى نحك غير عادم كجميع  .67

 ك ظاىرأك قانكني كاضح أاقتصادم  العمميات غير العادية كالتي ليس ليا ىدؼ
          

  
ك أشخاص طبيعييف أعمميات المالية المنفذة مع يقـك المصرؼ بفحص جميع ال .68

ف في دكؿ ل تطبيؽ المعايير الدكلية المتعمقة بمكافحة عمميات غسؿ ياعتباري
 ك ل تطبقيا عمى الكجو المطمكبأ األمكاؿ
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ية التدابير التي تتخذىا المؤسسات المصرفية لمكقاية مف العمميات كالنشاطات المصرف .3
 .المشبكىة المستخدمة في عمميات غسؿ األمكاؿ

 معارض محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العممية الساليب
معارض 
 بشدة

القتراض مف 
 المصارؼ

أمينات نقدية بنسبة تصؿ الى يقـك المصرؼ بفحص عمميات القتراض مقابؿ ت .69
100% 

          

 ةبعد فترة قصيرة مف عممي اغالقيإعمميات القتراض التي يتـ  يقـك المصرؼ بفحص .70
 منحيا

          

يقـك المصرؼ بفحص  عمميات القتراض بضماف أصكؿ مممككة ألخريف ل تربطيـ  .71
 بيـ أم عالقة كاضحة

          

يقـك المصرؼ بالرقابة عمى استخداـ عميؿ لمتسييالت الممنكحة لو حسب الغرض  .72
 المحدد في طمب التسييؿ

          

بنكية الخدمات ال
 الخاصة

الخدمات المصرفية الخاصة كيتابع  كجد لدل المصرؼ مكظؼ مختص بتقديـي .73
 عمميات العميؿ مع المصرؼ

          

يكجد لدل المصرؼ إجراءات كسياسات مكتكبة تنظـ العالقة كتمنع تضارب المصالح  .74
كية بيف قياـ المكظؼ المختص بتقديـ الخدمات البنكية الخاصة كفؽ الجراءات البن

ف يتـ التأثر عمى أالمعتمدة كتمقي العمالء لتمؾ الخدمة بالحدكد المسمكح بيا دكف 
 ؼ بتطبيؽ الجراءات المعتمدةالتزاـ المكظ

          

 العتماد المستندم

ف أيقـك المصرؼ عند فتح العتماد المستندم بالتأكد مف أثماف البضاعة المستكردة ك  .75
 ع ىي مقابؿ عمميات شراء فعميةبائالفكاتير المقدمة مف قبؿ ال

          

يقـك المصرؼ بالرقابة عمى مستندات التحصيؿ التي تسدد  قيمتيا لمخارج بما ل  .76
 يتناسب كطبيعة نشاط العميؿ

          

يقـك المصرؼ بفحص عممية فتح العتمادات ذات المبالغ الكبيرة كالتي ل تتناسب  .77
 شخاص ذكم الصمة بالعميؿ بالخارجحد األأنيا كيككف المستفيد م ،كنشاط العميؿ

          

 بطاقات الئتماف

يقـك المصرؼ بفحص السحكبات النقدية مف حسابات العمالء الناتجة عف المشتريات  .78
 حد المصارؼ في دكلة أخرل أاللكتركنية كالتي يتـ تغطيتيا لدل 

          

كىرات الثمينة مف خالؿ بطاقات يقـك المصرؼ بالرقابة عمى عمميات  شراء المج .79
 الئتماف 

          

قـك المصرؼ بفحص عمميات السداد النقدم لبطاقات الئتماف بمبالغ تفكؽ الحد  .80
 األقصى لمبطاقة دكف أسباب كاضحة

          

يقـك المصرؼ بالرقابة استخداـ بطاقات الئتماف في شراء بضائع لالستخداـ التجارم  .81
 الشخصي كليس لالستخداـ

          

يقـك المصرؼ بفحص الحالت التي يتـ مف خالليا استخداـ رصيد بطاقة الئتماف  .82
قؿ مف فترة السماح الكاحدة أكمف ثـ القياـ بسداده الكامؿ كتكرار تمؾ العمميات في فترة 

 بكاسطة بالبطاقة
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 معارض محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العممية الساليب
معارض 
 بشدة

أجيزة الصراؼ 
 اآللي

داع النقدم مف خالؿ عمميات السحب كالي يقـك المصرؼ بالرقابة المستمرة عمى .83
 ليالصراؼ اآل

          

 التحكيؿ المصرفي 

النقدية في حسابات العمالء الى  األمكاؿيقـك المصرؼ بالرقابة عمى عمميات تحكيؿ  .84
 اصة التي تصدر الى حسابات خارجيةك حكالت كخأشيكات مصرفية 

          

ابات في بنكؾ أخرل الية كغير المبررة لحسيقـك المصرؼ بفحص التحكيالت المتت .85
 ان كخارجي داخميان 

          

يقـك المصرؼ بفحص التحكيالت الى بالد ذات قكانيف صارمة بشأف سرية الحسابات  .86
 المصرفية

          

يقـك المصرؼ بفحص التحكيالت لمخارج ذات المبالغ الكبيرة كالتحكيالت الكاردة مف  .87
 عميمات الدفع نقدان الخارج كالمصحكبة بت

          

لى دكؿ معركفة ا  يقـك المصرؼ بفحص التحكيالت ذات المبالغ الكبيرة كالمتكررة مف ك  .88
 ك مشتبو فيياأبانيا مصدر لممخدرات 

          

التحكيؿ البرقي 
 لألمكاؿ

ك الصادرة مف خالؿ أالكاردة  األمكاؿيكجد لدل المصرؼ اجراءات مكتكبة لمرقابة عمى  .89
 مة التحكيؿ السريع لألمكاؿنظأ

          

التحكيالت 
 اللكتركنية

يقـك المصرؼ بالرقابة عمى الحسابات التي تتمقى عدة تحكيالت مالية بالطريقة  .90
 بيرة بالطريقة نفسيا إلى بمد آخراللكتركنية كالتي يعاد تحكيميا  بمبالغ  ك

          

العمميات المصرفية 
 التي تتـ نقدان 

يقـك المصرؼ بفحص الحسابات التي يتـ عمييا دكرات نقدية كبيرة بما ل يتماشى مع  .91
 طبيعة نشاط العميؿ

          

يقـك المصرؼ بفحص اليداعات النقدية التي تتـ في عدة حسابات مختمقة كمف ثـ  .92
 تحكيميا كتجميعيا في حساب كاحد

          

سحب  ةعممي ةلكبيرة التي يتبعيا مباشر نقدية ايقـك المصرؼ بفحص اليداعات ال .93
 ميا دكف أسباب كاضحةيك يتـ تحك أكتحكيؿ 

          

يقـك المصرؼ بفحص اليداعات النقدية المتكررة مف قبؿ جيات مختمفة في حساب  .94
ف يككف ىناؾ ثمة عالقة بيف ىذه الجيات أحد العمالء لغرض غير كاضح كدكف أ

 كالعميؿ
          

ؼ بفحص عمميات مبادلة كميات كبيرة مف القطع النقدية بشكؿ متكررة يقـك المصر  .95
 كبرأبفئات نقدية كرقية ذات قيمة 
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 في فمسطيف األمكاؿدكر السمطات المشرفة في مكافحة ظاىرة غسؿ  .4
 

 معارض محايد مكافؽ مكافؽ بشدة الدكر الجية الشرافية
معارض 

 بشدة

سمطة النقد 
ةالفمسطيني  

مف خالؿ اصدار  األمكاؿباستمرار في مجاؿ مكافحة غسؿ  تمارس سمطة النقد دكران رقابيان  .96
 ات كالرشادات كافية لمحد مف العمميات المشبكىةالتعميم

          

تقـك سمطة النقد باألشراؼ عمى مدل التزاـ المصارؼ بكضع السياسات كاإلجراءات  .97
 األمكاؿغسؿ كالضكابط الداخمية التي تمنع عمميات 

          

صؿ لممسؤكليف تقـك سمطة النقد باألشراؼ عمى مدل التزاـ المصارؼ بالتدريب المتكا .98
 كالمكظفيف

          

           ستمرة عمى حسابات عمالء المصارؼ.تقـك سمطة النقد بالرقابة الم .99
عف أية معمكمات حكؿ تقـك سمطة النقد بإبالغ كحدة المتابعة المالية  كعمى كجو السرعة  .100

 األمكاؿالعمميات أك الكقائع المشتبو بيا عمى أنيا تتضمف جريمة غسؿ 
          

تقـك سمطة النقد بالرقابة كاصدار التعميمات لممصارؼ لاللتزاـ بتطبيؽ المبادئ الرئيسية  .101
 الدكلي بشأف التعرؼ عمى العمالء الصادرة عف لجنة بازؿ كمجمكعة العمؿ المالي

          

نشطة غير العتيادية التي يقكـ تقـك سمطة النقد بالرقابة كالمتابعة الكافية لمكشؼ عف األ .102
 بيا العمالء

          

تشتمؿ التعميمات كالجراءات الرقابية التي تتخذىا سمطة النقد في الرقابة عمى المصارؼ  .103
 عايير الدكليةكفؽ الم األمكاؿعمى الكسائؿ القادرة عمى مكافحة عمميات غسؿ 

          

  
يخضع الكادر الرقابي لسمطة النقد لمتأىيؿ الكافي الذم يمكنو مف الرقابة عمى عمميات  .104

 في المصارؼ. األمكاؿغسؿ 
          

المجنة الكطنية 
لمكافحة عمميات 

األمكاؿغسؿ   

            األمكاؿتقـك المجنة بمكاكبة التطكرات الدكلية كاإلقميمية لمكافحة غسؿ  .105
           تقـك المجنة بالطالع عمى معمكمات محددة لدل الكحدة ألغراض التأكد مف سالمة عمميا .106
           األمكاؿتصدر المجنة التعميمات الالزمة لتنفيذ أحكاـ القرار بقانكف بشأف غسؿ  .107
           األمكاؿتعد المجنة المكائح الالزمة لتنفيذ أحكاـ القرار بقانكف بشأف غسؿ  .108
            األمكاؿتقـك  المجنة بإعداد التقرير التحميمي كاإلحصائي لتجاىات جريمة غسؿ  .109
تحدد المجنة الدكؿ التي تعتبرىا الكحدة عالية المخاطر كالتدابير الكاجب اتخاذىا تجاه تمؾ  .110

 الدكؿ
          

يات التي تخضع لرقابتيا ألحكاـ تتعاكف المجنة مع السمطات المشرفة لمتأكد مف تطبيؽ الج .111
 األمكاؿالقرار بقانكف بشأف غسؿ 

          

كحدة المتابعة 
 المالية

تستمـ كتطمب الكحدة المعمكمات مف الجيات الخاضعة ألحكاـ القانكف بشأف العمميات التي  .112
 األمكاؿيشتبو بأنيا تتضمف عمميات غسؿ 

          

ر تعميمات لممصارؼ لتطبيؽ التكصيات الصادرة عف تقـك كحدة المتابعة المالية بإصدا .113
 األمكاؿمجمكعة العمؿ المالي )فاتؼ( بشأف مكافحة عمميات غسؿ 

          

عمقة بالعمميات تحمؿ الكحدة كافة المعمكمات الكاردة الييا مف المؤسسات المصرفية كالمت .114
 المصرفية لمعمالء

          

)الكرقية كاللكتركنية( مف المؤسسات المصرفية عف العمميات تستمـ الكحدة التقارير اليكمية  .115
 المالية الداخمية أك الخارجية كفؽ التعميمات التي تصدرىا المجنة الكطنية
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 معارض محايد مكافؽ مكافؽ بشدة الدكر الجية الشرافية
معارض 

 بشدة

يتـ التنسيؽ مف قبؿ الكحدة مع السمطات المختصة لضماف تفعيؿ السياسات كاإلجراءات  .116
 كالسمطات المختصة الالزمة لتدفؽ المعمكمات بسيكلة بيف الكحدة

          

نشطة كالعمميات المصرفية التي  يكجد حكليا يكجد نظاـ لممتابعة كالرقابة الدكرية عمى األ .117
 شككؾ

          

التعميمات كالجراءات الرقابية التي تتخذىا الكحدة لمتابعة العمميات المصرفية لمعمالء  .118
 كفؽ المعايير الدكلية األمكاؿت غسؿ تشتمؿ عمى الكسائؿ القادرة عمى مكافحة عمميا

          

يخضع الكادر المختص بعمميات التحميؿ في الكحدة  لمتأىيؿ الكافي الذم يمكنو مف القياـ  .119
خالؿ العمميات بميامو في تتبع كتحميؿ النشطة المشتبو بيا لمعمالء كالتي تتـ مف 

 المصرفية المختمفة
          

ة مف قبؿ كحدة المتابعة المالية لالستفسارات العاجمة الكاردة مف عدـ الستجابة السريع .120
راءات الضركرية في المصارؼ بشأف يحد مف قدرة المصرؼ عمى التعامؿ اتخاذ الج

 الكقت المناسب
          

عدـ الحصكؿ عمى التغذية الراجعة الكافية مف كحدة المتابعة المالية حكؿ تقارير  .121
لجراءات التي يتعيف عمى المصارؼ اتباعيا بذات الشأف يحد مف المعامالت المشبكىة كا

 تمؾ الحالت في التكقيت المناسب قدرة المصارؼ عمى التعامؿ مع
          

 

 القسـ الثالث :
 األمكاؿبرأيكـ ما الذم يتكجب عممو لضماف تنفذ سميـ لعميمة مكافحة ظاىرة غسؿ 

 تطبيؽ القكانيف كالتشريعات 
..................................................................................................

.................................................................................................. 
 نظمة كالسياسات كالجراءات()األ  التدابير الداخمية 

..................................................................................................
.......................................................................................... ....... 

 دكر المصارؼ
.................................................................................................

.................................................................................................
................................................................................................ 

 كحدة المتابعة المالية( ،جنة الكطنيةالم ،الجيات الشرافية )سمطة النقد 
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.................................................................................................
 ...............................................................................................

 أخرل تكدكف إضافتيا:
............................................................................................ 

............................................................................................ 
 

 
لكـ تعاكنكـ شاكران   
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مه واقع بيبوبث أجهزة انضبط انقضبئي وبيبوبث  3135-3133ت غسم االمىال نهفخزة طهيت ومذي ارحببههب بجزيماإلحظبئيبث انمخعهقت ببنجزائم األ:(3مهحق )

 انىيببت انعبمت انخي حم حىفزهب

 انجزيمت

 االمىال غسم جزيمت األطهيت انجزائم

عذد 
انقضبيب 

انمكخشفت أو 
انخي حم 
انخحقيق 

 فيهب

عذد 
انقضبيب 
نذي 
 انىيببت

عذد 
اإلداوب
ث 

انق)
 ضبيب(

عذد 
األشخب
ص 
انذيه 
حمج 
 إداوخهم

كميت انعبئذاث 
انمحخجزة أو 
انمجمذة )مه 
دون حهم غسم 

 أمىال(

قيمت انعبئذاث 
انمظبدرة )مه 
دون حهم غسم 

 أمىال(

عذد 
انقضبيب 

انمزسهت مه 
قبم وحذة 
انمخببعت 

انمبنيت انً 
 انىيببت

عذد 
انقضبيب 
انخي حم 
انخحقيق 

نذي 
االجهزة 

انمخخ
 طت

نقضبيب عذد ا
انخي نذي 
انىيببت او 

هيئت مكبفحت 
 انفسبد

عذد 
اإلداوبث 
)انقضبيب

) 

عذد 
األشخب

ص انذيه 
حمج 
 إداوخهم

كميت انعبئذاث 
انمحخجزة أو 

 انمجمذة

كميت انعبئذاث 
 انمظبدرة

 NA NA NA NA NA NA NA 4,407,752 0 120 53 106 13,500 انجزائى انضزيجيخ )انتهزة انضزيجي وانجًزكي(

 23,748,879 11,305,842 8 5 8 8 13 26,041,758 11,305,842 116 82 194 328 ى انفسبدجزائ

 NA NA 0 NA 3 2 0 0 0 1,234,641 NA 2986 2,986 االحتيبل

 NA NA 75,839 NA 1 0 0 NA NA 71,233 NA 11,072 15,863 انسطى وانسزلخ

 NA NA 0 NA 4 1 0 NA NA 115,855 NA 1,241 1,241 انتشويز

 انتهزيت
             

 NA NA 107,311 NA 1 0 0 NA NA 71,233 NA 204 381 االتجبر غيز انًشزوع ثبالسهحخ وانذخبئز

 NA NA 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 204 204 االتجبر غيز انًشزوع ثبنجضبئغ انًسزولخ وغيزهب

 NA NA 13,274 NA 0 0 0 0 0 0 0 20 111 تشويز وتمهيذ انؼًهخ

 NA NA 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 39 39 سزيت غيز انًشزوع نالراضيانجيغ وانت

 NA NA 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 56 56 انًشبركخ في جًبػخ اجزاييخ وجًبػخ َصت يُظًخ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االتجبر ثبنجشز وتهزيت انًهبجزيٍ

 NA NA 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 52 204 االستغالل انجُسي نالطفبل وانُسبء

االتجبر غيز انًشزوع ثبنؼمبليز انًخذرح وانًؤثزاد 
 انؼمهيخ

965 443 NA NA 7,109,815 NA 2 0 0 0 0 0 NA 

 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 133 133 انزشىح واالختالص

 NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 128 128 انجزائى انتي تمغ يخبنفخ الحكبو لبَىٌ انجيئخ

 NA NA 6,412 NA 0 0 0 0 0 0 0 4,786 4,786 انمتم او االيذاء انجهيغ

 NA NA 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 675 675 انخطف او االحتجبس او أخذ انزهبئٍ

 NA NA 3,025 NA 0 0 0 0 0 0 0 25,314 16,908 االثتشاس او انتهذيذ او انتهىيم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 انمزصُخ ثشتً اَىاػهب
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 NA NA 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 24 24 او انجضبئغ تشويز وتشيف ولزصُخ انًُتجبد

 NA NA 19,178 NA 0 0 0 0 0 0 0 2,318 2,561 اسبءح االئتًبٌ

 NA NA 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 381 519 جزائى االثبر

 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 انمزصُخ االنكتزوَيخ

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA جزائى تًىيم االرهبة واالػًبل االرهبثيخ

 89،88،88،88انجزائى انًُصىص ػهيهب في انًىاد 
 يٍ لبَىٌ االوراق انًبنيخ انُبفذ

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 23,748,879 12,798,804 8 5 8 11 25 30,449,510 18,640,697 236 135 50,377 61,613 انمجمىع
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 :في فمسطيف حسب أىميتيا كمدل ارتباطيا بجريمة غسؿ المكاؿ  3135-3133نهفخزة  زائم األطهيت اإلحظبئيبث انمخعهقت ببنج : (4مهحق )

 وىع انجزيمت

عذد انقضبيب 
انمكخشفت أو 

انخي حم 
 انخحقيق فيهب

حزحيبهب 
حسب 
عذد 

انقضبيب 
انمكخش

 فت

عذد 
انقضبيب نذي 

 انىيببت

حزحيبهب 
حسب 
عذد 

انقضبيب 
انمحبنت 
 نهىيببت

عذد 
اإلداوبث 

 انقضبيب()

حزحيبهب 
حسب 
 االداوبث

عذد 
األشخبص 

انذيه 
حمج 
 إداوخهم

حزحيبهب 
حسب 
عذد 
االشخب
ص 

 انمذاويه

كميت انعبئذاث 
انمحخجزة أو 

انمجمذة )مه دون 
 حهم غسم أمىال(

حزحيبه
ا قيمت 
انعبئذا
ث 
انمحخ
 جزة

قيمت انعبئذاث 
انمظبدرة )مه 
دون حهم غسم 

 أمىال(

حزحيبهب 
قيمت 

انعبئذاث 
انمظبد

 ةر

ارتباطها بجريمة 

غسل األموال من 

حيث عدد القضايا 

 للنيابةالمحالة 

 13 1 26,041,758 1 11,305,842 2 116 1 82 12 194 12 328 جزائى انفسبد

 0 6 1,241 7 1,241 انتشويز
 

0 
 

0 
 

0 
 

4 

 0 4 2986 5 2,986 االحتيبل
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 

االتجبر غيز انًشزوع ثبنؼمبليز انًخذرح 
 زاد انؼمهيخوانًؤث

965 8 443 8 0 
 

0 
 

7,109,815 2 0 
 

2 

 0 2 11,072 2 15,863 انسطى وانسزلخ
 

0 
 

75,839 4 0 
 

1 

 0 10 204 11 381 االتجبر غيز انًشزوع ثبالسهحخ وانذخبئز
 

0 
 

107,311 3 0 
 

1 

 0 انمزصُخ االنكتزوَيخ
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 

 0 1 25,314 1 16,908 االثتشاس او انتهذيذ او انتهىيم
 

0 
 

3,025 8 0 
 

0 

 0 1 120 2 53 15 106 3 13,500 انجزائى انضزيجيخ )انتهزة انضزيجي وانجًزكي(
 

4,407,752 2 0 

 0 3 4,786 4 4,786 انمتم او االيذاء انجهيغ
 

0 
 

6,412 7 0 
 

0 

 0 5 2,318 6 2,561 اسبءح االئتًبٌ
 

0 
 

19,178 5 0 
 

0 

 0 7 675 9 675 زهبئٍانخطف او االحتجبس او أخذ ان
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 0 9 381 10 519 جزائى االثبر
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 0 11 204 13 204 االتجبر غيز انًشزوع ثبنجضبئغ انًسزولخ وغيزهب
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 0 17 52 14 204 االستغالل انجُسي نالطفبل وانُسبء
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 0 13 133 15 133 انزشىح واالختالص
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 0 14 128 16 128 نجزائى انتي تمغ يخبنفخ الحكبو لبَىٌ انجيئخا
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 0 20 20 17 111 تشويز وتمهيذ انؼًهخ
 

0 
 

13,274 6 0 
 

0 

انًشبركخ في جًبػخ اجزاييخ وجًبػخ َصت 
 يُظًخ

56 18 56 16 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 0 18 39 19 39 انجيغ وانتسزيت غيز انًشزوع نالراضي
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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 0 19 24 20 24 تشويز وتشيف ولزصُخ انًُتجبد او انجضبئغ
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

انجزائى انًُصىص ػهيهب في انًىاد 
 يٍ لبَىٌ االوراق انًبنيخ انُبفذ 89،88،88،88

1 21 1 21 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 0 انتهزيت
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 0 االتجبر ثبنجشز وتهزيت انًهبجزيٍ
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 0 ُخ ثشتً اَىاػهبانمزص
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 0 جزائى تًىيم االرهبة واالػًبل االرهبثيخ
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 61,613 انمجمىع
 

50,378 
 

135 
 

236 
 

18,640,697 
 

30,449,510 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


