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  اإلهداء

 

عاهدي هذا العمل المتواض  

  مواجهة الصعاب ى من افتقده فيإل ،إلى من علمني النجاح والصبر

   أبي ... ليرى ثمرة زرعهولم تمهله الدنيا 

 

من علمتني وعانت الصعاب الى ، إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها

 .... معلمتي االولى ،  أسبح في بحر حنانها ليخفف من آالمي منالى ،فيهألصل إلى ما أنا 
 أمي

 

 الحنون ياخ، إلرضائي ويتنازلون عن حقوقهم ويساندوني  ن لي الطريقإلى من كانوا يضيئو

،  حياتي بيان وسيرين، وشمعتا الصديق عمار جبرياخ، و الطموح بالل جبريخ، وابشار جبر
  . وكل افراد عائلتي

 

 محمد الزلموط ، (الى رفيقا دربي وصديقا طفولتي،  لي سندا في هذه الحياةوامن كانالى 
 . وجميع اصدقائي،)يومحمد المصر

 

 الى االكرم منا جميعا، شهداء فلسطين

 معنى التضحية ، االسرى االبطالالى 

 

 عامر جبر 
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 :إقرار

ـ  لأنها قدمت ب الرسالة  معد أقر أنا     اجامعة القدس لنيل درجة الماجسـتير، وأنه
الة نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرس            

 . آخرأية درجة عليا ألي جامعة أو معهد لم يقدم لنيل ، جزء منهاأيأو 

 

 

 :........................التوقيع

 جبرعامر سعدي : االسم

 
 

 
 
 
 

 



ب 

 

 

 العرفانالشكر و

 

رة أوـي بفكـعلل ولم يبخل من ساعدني ألنجاز هذا العمل أتقدم بالشكر لك  

ي األطرشأستاذي الدكتور عزممعلومة وأخص بالذكر   

في معهد التنمية المستدامةأساتذتي فة وكا  

 كما

والسادة سلطة ، وحدة المتابعة الماليةوالسادة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال أشكر 
 على ما مسؤولي المخاطر واالمتثال في القطاع المصرفي الفلسطيني والسادة ،النقد الفلسطينية

البيانات الالزمة للدراسة  قدموه من مساعدة في الحصول على   

  معهد التنمية المستدامة  -كما أتقدم بشكري وامتناني لجامعة القدس أبو ديس 

 كذلك

 اشكر االخ والصديق الدكتور سهيل صالحة لما قدمه لي من نصح وارشاد اثناء دراستي
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 ةمصطلحات الدراسالتعريف ب
 

 :اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال
لجسم الذي يسعى إلى الحد من ظاهرة غسل األموال وحماية المجتمع واالقتصاد الـوطني              هو ا 

الفلسطيني من اآلثار السلبية الناجمة عن هذه الجريمة بشكل يضمن التناسـق مـع التشـريعات       
القتصـادي  الوطنية واالتفاقيات الدولية، وبما يسهم في تحسين البيئة االستثمارية وتعزيز النمو ا           

 )2011.وحدة المتابعة المالية(.اضي الفلسطينيةفي األر

 
 :غسل األموال

 Financial Action Task( األموال من قبل فريـق العمـل المـالي    غسلتم تعريف عملية 

Force (                  على أنها حيازة أو امتالك أو استعمال ألصل مع العلم المسبق أن هـذا األصـل تـم
كة في الضلوع بتلك الجريمة، أي أنها عمليات        الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة ما أو المشار       

 الموقع االلكتروني لمجموعـة العمـل       .(ألموال تم الحصول عليها من نشاطات غير مشروعة       
 )www. menafatf.org. .المالي العالمي
، هذه الجريمة على أنها 25/10/2007، بتاريخ 2007لسنة ) 9( رقم رار بقانونوقد عرف الق

وذلك  لمتحصلة من إحدى الجرائم األصليةفاء أو تغيير هوية األموال اكل سلوك يقصد منه إخ
، وفي هذه الدراسة اينما تمويها لمصادرها الحقيقية لتبدو في ظاهرها متأتية من مصادر مشروعه

مكافحة غسل قرار بقانون .( غسل االموالجريمة يقصد بها غسل االموال عمليةذكرت 
 )2007.األموال

  
  :الفلسطيني القطاع المصرفي

المجتمع  في وعالقاتها لعملها المنظمة والقوانين المصرفية المالية المؤسسات من مجموعة هو
 من الدور ي القطاع المصرفي الفلسطينأهميةسلطة النقد الفلسطينية، وتنبع  لرقابة والخاضعة

 القطاع  يسهمالدولي، بحيث أو اإلقليمي أو المحلي المستوى على سواء االقتصادالذي تلعبه في 
 خططال تنفيذ في مساهمته خالل من واالجتماعية االقتصادية التنمية عملية في المصرفي
 )2012، العسولي(.االقتصادية

 



د 

 :وحدة المتابعة المالية
 ، كوحدة 2007لسنة ) 9(أنشأت وحدة المتابعة المالية بموجب قانون مكافحة غسل األموال رقم 

لسطينية، وتهدف الوحدة إلى الحد من ظاهرة غسل األموال وحماية مستقلة ومقرها سلطة النقد الف
، ورفع مستوى نظم وإجراءات ظاهرة الوطني من اآلثار السلبية المترتبة على هذه الاالقتصاد

مكافحة غسل األموال في فلسطين، وتفعيل أطر التعاون المحلي مع كافة السلطات المختصة، 
ية لمكافحة غسل األموال التي ترسم السياسات الهادفة وتعمل الوحدة بإشراف اللجنة الوطن

الموقع االلكتروني لوحدة المتابعة .( وإيجاد نظام مكافحة فعالظاهرةلمكافحة هذه ال
 )www.ffu.ps.المالية

 

 :سلطة النقد الفلسطينية
 كمؤسسـة مسـتقلة، وتـم       1995تأسست سلطة النقد الفلسطينية بموجب قرار رئاسي في العام          

وقد أنشئت سلطة النقـد لتحقيـق       . 1997ال هذا القرار بإصدار قانون سلطة النقد في عام          استبد
للعـام  ) 2(العديد من المهام الواردة في بروتوكول باريس االقتصادي كما ورد في القانون رقم              

تعمل سلطة النقد تدريجياً على توسيع صالحياتها الحالية ممثلـة بتـرخيص وتنظـيم              ، و 1997
 ( .مصرفية واإلشراف على نظام المدفوعات والدراسات االقتصادية واإلحصـائية        المؤسسات ال 

 )www.pma.ps. موقع سلطة النقد الفلسطينية االلكتروني 
 

 :نظام االيبان 
هو تنميط خاص بأرقام حسابات عمالء المصارف يتيح لمستخدميه التحقق مـن صـحة رقـم                

قبل تنفيذ أمر التحويـل الـى أي بنـك    ) المستفيد من قيمة المبلغ المحول ( حول له   الحساب الم 
موقـع   (.محلي او حول العالم شريطة توافق الدولة المحول لها مع المعايير الخاصة باآليبـان             

 )www.pma.ps. سلطة النقد الفلسطينية االلكتروني 
 

 :نظام المدفوعات
 السجل األساسي المنظم و الموجز الذي تدون فيه جميع المعامالت االقتصادية التي تتم بـين          هو

حكومات و مواطنين و مؤسسات محلية لبلد ما مع مثيالتها لبلد أجنبي خالل فترة معينة عـادة                 
 )1991 .حاتم ( .سنة واحدة

 
 



  !

  :)(Mena fatf  لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فريق العمل المالي
ذات طبيعة طوعية وتعاونية، وقد تم تأسيسها باالتفاق بين أعضائها، هي مجموعة مالية دولية 

معاهدة دولية، كما إنها مستقلة عن أية هيئة أو مؤسسة دولية أخرى، وهي  وهي ال تنبثق عن
وافق  ويتم تحديد عمل المجموعة ونظمها وإجراءاتها بت،عملها ونظمها وإجراءاتها التي تحدد

عقد اجتماع وزاري في المنامة ، حيث تم 2004 نوفمبر 30في   وتأسست أعضائها، آراء
دولة عربية إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق  14 قررت حكوماتوبمملكة البحرين، 

الموقع االلكتروني .( مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب األوسط وشمال أفريقيا من أجل
 )www.ffu.ps.بعة الماليةلوحدة المتا
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 ملخص الدراسة
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في  به تقوم الذي الدور على التعرف إلى الدراسة هدفت

معرفة طرق كما وهدفت الى  ، في القطاع المصرفي الفلسطينياألموال غسل ظاهرة من لحدا
لمصارف العاملة في فلسطين، وسلطة النقد الفلسطينية للحد من الوقاية والعالج التي تقوم بها ا

اآلثار  ومراحلها و على  غسل األموالعمليةالتعرف على ، وايضا الى ظاهرة غسل األموال
 .االجتماعية واالقتصادية الناجمة من ظاهرة غسل األموال

 
لمنهج الذي يهدف إلى ، والذي يعرف بأنه ا، منهجاً للدراسةالمنهج الوصفي الباحث  استخدام

، وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا
مسؤولي المخاطر واالمتثال في القطاع المصرفي، والبالغ عددهم تكون مجتمع الدراسة من و
مسح م تمسؤوالً في البنوك، وتكونت عينت الدراسة من مجتمع الدراسة كامال ، بحيث ) 25(

 . مجتمع الدراسةجميع أفراد

 
من كبير للجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في الحد دور خلصت الدراسة الى ان هناك 

 في القطاع المصرفي الفلسطيني، من خالل متابعة التزام القطاع المصرفي  األموالغسلظاهرة 
 سلطة النقد الفلسطينية واللجنة الفلسطيني بالتقيد بالقوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة عن

 ان هناك تدابير وقائية وعالجة متبعة في القطاع وكذلكالوطنية لمكافحة غسل االموال، 
المصرفي الفلسطيني تهدف الى الحد من ظاهرة غسل االموال، باالضافة الى ان تدريب 

 . غسل االموالعمليةالموظفين وتطوير السياسات تلعب دورا هاما في مكافحة 
  

قافة المصرفية في المجتمع الفلسطيني واهمية مكافحة بضرورة تعزيز الثواوصت الدراسة 
 ظاهرةتعزيز مشاركة الدوائر االخرى في المصارف لمكافحة غسل االموال، وكذلك ظاهرة 

تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي الفلسطيني، وكذلك ضرورة غسل االموال، و 
 ،قيام سلطة النقد ببناء قاعدة لعمالء المصارف في فلسطينانات العمالء، والتحديث المستمر لبي

االستفادة من  وبمعنى ان يكون معلومات كافية عن كافة عمالء القطاع المصرفي الفلسطيني،
اعتماد وحدة المتابعه المالية ، وايضا  غسل االموالعمليةتجارب الدول االخرى في مكافحة 

  .على القطاع المصرفية للرقابة جوالت ميدانية غير دوري
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Abstract 
  
The study aimed to identify the role of the National Committee for combating money 
laundering in reducing the phenomenon of money laundering in the Palestinian banking 
sector. It aimed as well to know the methods of preventing and treatment done by the 
working banks in Palestine, the Palestinian Monetary Authority to reduce the 
phenomenon of money cleansing and identify the crime of money laundering, its stages 
and the social & economical impacts resulting from the phenomenon of money 
laundering. 
 
The researcher used the descriptive approach, as an approach to the study, which is 
defined as a curriculum that aims at describing the phenomenon studied in terms of the 
nature and degree of their presence and expressed as an expressive quantitatively and 
qualitatively. The members of the study is formed of the risk & compliance officials in 
the banking sector totaling (25) members, as responsible personnel in the banks. The 
sample of the study consisted of the study society in full, where a survey for the whole 
members of the study has been perpetrated.  
 
The study concluded that there is a significant role for the National Committee to 
combat money cleansing in reducing the phenomenon of money laundering in the 
Palestinian banking sector throughout the commitment of the Palestinian banking sector 
to abide by the laws, regulations and instructions issued by the Palestinian Monetary 
Authority and the National Committee to combat money laundering, as well as that 
there are preventive measures and treatment followed in the Palestinian banking sector 
aiming at reducing the phenomenon of money cleansing, in addition to staff training and 
the development of policies playing an important role in the fight against money 
laundering offence.  
 
The study recommended the need to enhance the culture of banking in the Palestinian 
society as well as the importance of combating the crime of money laundering, besides 
to strengthening the participation of other departments in the banks to combat the crime 
of money cleansing, and the need for human resource development in the Palestinian 
banking sector. In addition to that there is a need for continuous updating of customer 
data and the establishment of the Money Authority to build a base for banking 
customers in Palestine, in the sense that there should be sufficient information of other 
countries in combating the crime of money laundering. Further more; there should be an 
accrediting of a unit for financial follow up to carry out casual field visits of control vis-
à-vis the banking sector.  
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 الفصل األول 
 خلفية الدراسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــ
 مشكلة الدراسة، ومبررات الدراسة، واهمية الدراسـة، واهـداف الدراسـة،            يتناول هذا الفصل  

 . الدراسةوهيكليةومتغيرات الدراسة، واسئلة الدراسة، وحدود الدراسة، 
  

 مقدمة الدراسة 1.1
 وهي من الجرائم التي ً،أصبحت عمليات غسل األموال من أكثر الجرائم انتشاراً وسريةً وتنظيما

ومن خالل النشاط التجاري  يطاردها القانون في جميع أنحاء العالم، ولعل قطاع المصارف
 ظاهرة أكثر القطاعات عرضة الحتواء هذه الو ه،واالقتصادي والخدماتي الذي يقدمه للعمالء

  شركات التامين و: مثلظاهرةلم أن هناك مؤسسات مالية أخرى عرضة الحتواء هذه المع الع
 . وغيرها والصرافين ومؤسسات اإلقراضشركات الوساطة المالية

 
من قرار بقانون مكافحة غسل ) 19( اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال بموجب المادة أنشأت

) 20المادة (ألموال، والذي حدد اختصاصاتها  لمكافحة غسل ا2007لسنة ) 9(األموال رقم 
ا مع الجهات المختصة وعالقته) 22المادة  (-وصالحيات رئيسها ) 21المادة  (-واجتماعاتها 
 ).2007القانون الفلسطين،. (ذات العالقة

 
 حتى تكون اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموالولذلك كان ال بد من اتخاذ إجراءات من قبل 

ي السابق تتم من خالل  غسل األموال كانت فعملية، حيث أن لظاهرة اال هذه منلية فلسطين خا
حدوث ظاهرة غسل  ويمكن تجنب ،إدارات المصارف  األموال مع موظفي أويتواطؤ غاسل

 وعن طريق اإلجراءات ،وقائية عن طريق التشريعات ذات العقوبات المشددة  بطرقاالموال
، وثمة طرق القيام بعملية غسل اموال يحاولالطريق أمام من تغلق والمالية التي  اإلدارية
التي تتكون فيها هذه  إضافة إلى محاولة تجفيف المنابع ،تتضمن تطوير طرق المكافحة عالجية
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 شاهين،( .اإلتفاقيات الدولية الجرائم، وفي معظم األحيان تتداخل هذه الطرق في القوانين وفي
2009.( 

 
الدولية لجرائم غسل األموال فعالية تتمثل في بناء قواعد للتعاون الدولي  لعل أكثر طرق المكافحة

 وأبرمت االتفاقيات الدولية حيث  تختص هذه اللجان ،الشأن، ولذلك برزت العديد من اللجان بهذا
وقد صدر عنها قانون يحتوي على مجموعة مبادئ تحذر إستخدام  في اإلشراف على بنوك العالم

 .بالجرائم المختلفة المتعلقالبنوك في النشاط 
هي سياسة التعرف على عمالئها عند البنوك يمكن القول إن أهم السياسات التي بدأت تعتمدها 

 ويتمثل ذلك في معرفة العميل من خالل المستندات ،إجراء المعامالت البنكية فتح حسابات أو
يتم  و، طبيعة عمله ومكانهأي وسيلة أخرى يمكن اإلعتماد عليها بما في ذلك معرفة الرسمية أو
المعلومات بصيغة دورية وتبادل المعلومات حول حقيقة وشخصية من تم فتح  تطوير هذه

 ).2011بنك فلسطين،.(من تم إجراء عمليات مالية لهم حسابات لهم أو
 

افر ضاألموال فال بد من ت نظرا لخطورة وفداحة الخسائر وأهمية النتائج التي تترتب على غسل
منها ، ومما ال شك فيه بأن العبء   والحدظاهرةجهود المحلية والدولية لمكافحة هذه الجميع ال

فيما يتعلق باإلجراءات الرقابية يقع إلى حد كبير على   خاصةظاهرةاألكبر في مكافحة هذه ال
عليها أن تتخذ كافة اإلجراءات التي تحول دون القيام بأي عمليات  البنوك والمؤسسات المالية إذ

وذلك للمحافظة على سمعتها وحماية نفسها أوال من خطورة هذه العمليات،  لية غير مشروعةما
بنك القاهرة .(ظاهرةمساهمتها في حماية الوطن والمجتمع الدولي من هذه ال باإلضافة إلى

 )2011عمان،
 

 مشكلة الدراسة 2.1

تظهر ، بحيث  قانونية  األموال هو إخفاء أو تغيير هوية األموال التي تأتي بطرق غيرغسلإن 
 غسلأصبحت الجهود الدولية تتواصل لمكافحة عمليات . نابعة من مصادر شرعيةعلى أنها 

األموال إال أنها لم تستطع التوصل إلى منعها أو إيقافها نظراً لما تمتلكه المنظمات والمافيات من 
ومع ق لدى هذه المنظمات إمكانات مالية تفوق إمكانات بعض الدول، باإلضافة إلى التنظيم الدقي

 تنصب الجهود الدولية على تضييق وعرقلة أية محاوالت لغسل هذه األموال وبحيث يصبح ذلك
أصحاب هذه األموال غير قادرين على منحها الشرعية أو مزجها بين األموال المشروعة، 
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ونظرا لخصوصية وضع فلسطين كان ال بد من وجود جهات مشرفة تتابع عمل القطاعات 
 .لمالية المختلفةا

القي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال ووحدة المتابعة المالية التابعة لها والتي  لذلك أوجدت 
المجتمع الفلسطيني، وتكمن مشكلة الدراسة في السؤال قتصاد وجزء من حماية االها على عاتق

 :الرئيسي التالي
في القطاع لحد من ظاهرة غسل األموال ا اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال فيما هو دور 

 ؟المصرفي الفلسطيني

 
 3.1  مبررات الدراسة

 :تتلخص االسباب التي دفعت الباحث الى اختيار موضوع البحث فيما يلي 

 لها ة المالية التابعةموال، ووحدة المتابعه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األالدور الذي تقوم ب •
أن الباحث يعمل في وحدة األموال، خاصة  غسل عمليةني من في حماية المجتمع الفلسطي

 .المتابعة المالية

 . باالقتصاد الفلسطينيظاهرة هذه ال غسل االموال وما تلحقهعمليةاالثار الناجمة عن  •
 .معرفة الباحثفي حدود ع الدراسة ندرة الدراسات حول موضو •
 . غسل األموالرةظاهسطيني لمكافحة رغبة ذاتية لمعرفة الدور الرسمي الفل •

وتنمية الموارد  الحصول على درجة أكاديمية هي درجة الماجستير في بناء المؤسسات •
 .البشرية

 

 أهمية الدراسة 4.1 
 : تكتسب الدراسة أهميتها مما يلي

 األهمية العلمية
 . في فلسطينلمهتمين بموضوع مكافحة غسل األمواللتعزيز الدراسات واالبحاث لالسعي  •
 اللجنة الوطنية دور تسعى لتبرزلدراسة أهميتها العلمية حيث أنها دراسة حديثة تكتسب هذه ا •

 . في القطاع المصرفي الفلسطينيلحد من ظاهرة غسل األموالافي 
  التطبيقيةاألهمية

 أهمية الحد من ظاهرة غسـل األمـوال فـي فلسـطين              االسهام البراز  الدراسة في تسعى   •
 .د الفلسطيني على االقتصاظاهرةوانعكاسات هذه ال

  . في فلسطين طرق حديثة في الحد من ظاهرة غسل األموالمحاولة الكشف عن •
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 أهداف الدراسة 5.1
 :تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي    

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وعلى وحدة المتابعة المالية و دورهمـا            التعرف على    •
 .في الحد من ظاهرة غسل األموال

المصارف العاملة في فلسـطين وسـلطة النقـد    وقاية والعالج التي تقوم بها معرفة طرق ال   •
 .للحد من ظاهرة غسل األموالالفلسطينية 

اآلثار االجتماعية واالقتصادية الناجمة     ومراحلها و على      غسل األموال  ظاهرةالتعرف على    •
 .عنها

سـطينية والمصـارف    سلطة النقد الفل  العمل على بلورة مقترحات قابلة للتطبيق لتفعيل دور          •
 . الحد من ظاهرة غسل األموالالعاملة في فلسطين

 

 أسئلة الدراسة  6.1
 :السؤال الرئيسي والمتمثل بمشكلة الدراسة وهو تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن 

 غسـل مـن ظـاهرة     لمكافحة غسل األموال في الحد      اللجنة الوطنية   ما هو الدور الذي تقوم به       
 ؟ المصرفي الفلسطيني في القطاعاألموال

 : عنها وهي اإلجابةوهناك بعض األسئلة الفرعية التي تسعى الدراسة إلى 

 تشريعات وتعليمـات سـلطة النقـد       بقوانين و   المصارف العاملة في فلسطين    تقيدمدى  ما   •
 الخاصة بمكافحة غسل األموال ؟الفلسطينية 

جنة الوطنية لمكافحة غسـل     وضوح األدلة اإلرشادية و التوعوية الصادرة عن الل       ما مدى    •
  والتي تخص القطاع المصرفي الفلسطيني؟األموال

 عمليـة لمنع وقوع العاملة في فلسطين البنوك ما هي التدابير الوقائية والعالجية التي تتبعها         •
 غسل األموال؟

 فـي   األمـوال  على مكافحة غسل      وتطوير السياسات  موظفينخبرة وتدريب   ما هو تأثير ال    •
 المصارف؟

 

 ةالدراس حدود 7.1
مسؤولي المخاطر (  في القطاع المصرفي الفلسطيني  مجموعة من العاملين:الحدود البشرية •

 وحدة المتابعـة    ، وموظفي األموال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل      أعضاء ، وكذلك )واالمتثال
 .سلطة النقد الفلسطينيةو ، المالية
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 . الضفة الغربية:الحدود المكانية •
 .2012/2013 السنة الدراسية :الحدود الزمنية •
 

  هيكل الدراسة 8.1

 :على النحو التالي فصول جائت الدراسة مقسمة الى خمسة 

، ومبرراتها، وأهدافها،  عرض عام وتمهيد لهذه الدراسة، ومشكلتهايتناولوالذي : الفصل األول
 . وحدودها،  ومصادرها،وأسئلتها

  .سات السابقةسيتناول اإلطار النظري والدرا: الفصل الثاني
وفيه سيتم تناول عرضا شامال لمنهجية الدراسة، كمنهجية اإلعداد، واألدوات، :  الفصل الثالث

 .والمجتمع، ومدى اختبار صدق وثبات أداة الدراسة
 .وسيحوي عرضا للنتائج وتحليل بيانات أداة الدراسة ومناقشتها: الفصل الرابع

والتوصيات التي انبثقت عن النتائج التي تم حيث سيتضمن االستنتاجات، : الفصل الخامس
 . التوصل إليها

 انهاالستب( وقائمة المالحق ويحوي وفيها قائمة المصادر والمراجع: وصوال إلى األجزاء الختامية

وأي  وصوالً إلى فهرست الجداول وفهرس المالحق وفهرس المحتويات،) والتحليل اإلحصائي
 .ى خطة الرسالة المنشورة من قبل الجامعةتعديالت أو إضافات ستتم بناءاً عل
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 الفصل الثاني

 السابقة  والدراسات النظرياإلطار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
اللجنة الوطنيـة لمكافحـة     ماهية   لنظري، مبينا يتناول اإلطار ا  يتناول هذا الفصل مبحثين األول      

، ومـن ثـم يبـين القطـاع     وأسبابها ومراحلها  األموال غسل   عملية و،  ااألموال وتشكيله غسل  
 بحيث تم عـرض     ، المبحث الثاني فيشمل الدراسات السابقة     أماالمصرفي الفلسطيني ومكوناته،    

 . السابقة والمتعلقة بالموضوع األدبيات
 

   النظرياإلطار: األولالمبحث   1.2
 

 مقدمة
 

 ،موال غسل االظاهرةاألموال وفقا للمنظومة الدولية لمكافحة تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل 
 ذات العالقة بمنظومة  الفلسطينيةإشراك كافة الجهات الرسميةب  الوطنية تشكيل اللجنةتمحيث 

المكافحة، ومنذ ذلك الحين واللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمناقشة أبرز التطورات المحلية 
حيث قامت اللجنة باعتماد السياسات واإلجراءات والنماذج الواجب ، اهرةظ المتعلقة بالةواإلقليمي

إتباعها من قبل المؤسسات المالية و المصرفية والجهات الملزمة باإلبالغ عن العمليات التي قد 
 . غسل أموالعمليةتتضمن 

 
في متابعة ينبثق عن اللجنة وحدة المتابعة المالية والتي حدد اختصاصاتها القانون الفلسطيني  

 حيث حددت السلطات المشرفة والسلطات المختصة ، ونظرا إلى ،األموال غسل ظاهرةمكافحة 
 . متعلقة باألموال فان المؤسسات التي يتم مراقبتها هي أيضا تلك المختصة باألموالظاهرةأن ال
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هما سلطة حدد القانون الفلسطيني السلطات المشرفة على المؤسسات المالية بسلطتين رئيسيتين و
 وتنظيم ومراقبة أعماله ،النقد الفلسطينية ومهمتها اإلشراف على القطاع المصرفي في فلسطين

يضا اإلشراف على أ، وبما يضمن وجود قطاع مصرفي سليم وامنوكذلك الحفاظ على سالمته 
 انطاق إشرافهالتي في قطاع الصيرفة ومراقبته وتنظيم هذه المهنة، ومن المؤسسات المالية 

يضا مؤسسات اإلقراض المتخصص، أما السلطة المشرفة الثانية هي هيئة سوق رأس المال أ
رهن ل عدة مؤسسات ومهن مالية وهي قطاع التامين في فلسطين وااالفلسطيني وينبثق عنه

العقاري والتأجير التمويلي، تشرف هيئة سوق رأس المال على المؤسسات المذكورة سابقا من 
 أو األعمال والخدمات التي تقدمها للجمهور باجراءات التشكيلالمتعلقة جميع جوانبها، سواء 

القانون الفلسطيني لمكافحة غسل (.الفلسطيني أو على االنتشار والتوسع أو على إدارتها
 )2007.األموال

 
ترتبط اللجنة الوطنية ووحدة المتابعة المالية بالسلطات المشرفة من خالل صالحية السلطات 

نطاق إشرافها، حيث أن اللجنة الوطنية لمكافحة في مراقبة على أعمال المؤسسات المشرفة بال
 ةتابعبمغسل األموال ووحدة المتابعة المالية التابعة لها هي الجهة الوحيدة والمخولة قانونيا 

 غسل األموال، ومن الضروري اإلشارة إلى غسل األموال وماهيته ومراحله عملياتمكافحة 
 غسل ظاهرة غسل األموال والى االتفاقيات الدولية في مكافحة ظاهرةصلية لوالى الجرائم األ

 .األموال
 

 اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال للسلطات المشرفة اإلطار هاأصدرت التي تعليماتالتشكل 
 وكذلك إرشادات عالجية في حال االشتباه في وقوع ، غسل األموالعمليةالوقائي العام من 

أموال، والهدف من هذه التعليمات واإلرشادات حماية االقتصاد الفلسطيني من اآلثار  غسل عملية
 .االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر سلبا على المجتمع الفلسطيني ككل

 
وال بد من اإلشارة إلى أن الحماية من الجريمة هي احد خطوات بناء المؤسسة المالية ودفعها 

تها المالية، وعلى اعتبار أن اللجنة الوطنية قامت ببناء مؤسسة نحو تحقيق أهدافها ورسم سياسا
وهي وحدة المتابعة المالية التي تقوم بمكافحة جريمة اقتصادية ال بد من الوقوف على أهمية بناء 

القانون الفلسطيني لمكافحة غسل (.ها في حماية االقتصاد الفلسطينيهذه المؤسسة ودور
 )2007االموال،
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 األموالاللجنة الوطنية لمكافحة غسل  : ألولا الفرع 1.1.2
 

 األموال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل إنشاء 1.1.1.2
ت بموجب ى المستوى الوطني الفلسطيني، أنشئ غسل األموال علظاهرةتعزيزا لسياسات مكافحة 

سة  اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال، برئا2007لسنة ) 9(أحكام القانون الفلسطيني رقم 
معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وشكلت بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث 
راعى المشرع عند إنشائها أن تتمثل العضوية فيها من الجهات الرسمية ذات اإلختصاص 
بمنظومة المكافحة  وخبيرين مستقلين احدهما قانوني واألخر اقتصادي، حتى تنسج سياسة 

 .شكل شفاف وسليم وبما يعكس رؤية مهنية وفعالةالمكافحة ب
 

  تطبيق قانون مكافحة غسل األموال، الوطنية لمكافحة غسل األموال في فلسطين اللجنةتضمن
 بصورة سليمة ال تتعارض مع حقوق المواطن الفلسطيني التي كفلها القانون األساسي، الفلسطيني

 أو ما يسمى اإلطار الوطني رفة والمختصةوبما يضمن التنسيق والتعاون مع السلطات المش
 على مواكبة التطورات الدولية  الوطنية لمكافحة غسل األموال، كما تعمل اللجنةالتنسيقي

ها وعكس االيجابيات منها على  غسل األموال لالستفادة منظاهرةواإلقليمية في مجال مكافحة 
تجارب الدول سل األموال باالطالع على الواقع الفلسطيني، هذا وتقوم اللجنة الوطنية لمكافحة غ

 .)2011وحدة المتابعة المالية،.( في هذا المجال الفلسطينيةاألخرى وتحسين القدرات الوطنية
 

 غسل األموال ظاهرة مكافحة إلى يهاسعومن اجل الوصول إلى رؤية اللجنة والمتمثلة في 
بما  ،ظاهرةلبية الناجمة عن هذه الوحماية المجتمع واالقتصاد الوطني الفلسطيني من اآلثار الس

 مع التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية، وبما يسهم في تحسين البيئة االستثمارية ينسجم
 كان ال بد من أن تضم في تشكيلها محافظ ،وتعزيز النمو االقتصادي في األراضي الفلسطينية

، وممثل وزارة المالية ، وممثل سلطة النقد أو نائب محافظ سلطة النقد في حال غيابه رئيساً
رة وزارة العدل، و ممثل وزارة الداخلية ، وممثل عن وزارة االقتصاد الوطني ، و مدير دائ

، وممثل عن هيئة سوق رأس المال الفلسطيني ، وخبير قانوني مراقبة المصارف في سلطة النقد
سنوات قابلة للتجديد مرة  أربع اللجنة ألعضاءتكون مدة العضوية ، ، وخبير اقتصادي ومالي

 األغلبية ويكون االجتماع قانونيا بحضور ،األقل اجتماعات سنوية على أربعواحدة، وتجتمع 
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من  تمت دعوته إذا المالية المتابعة، ويحضر االجتماع مدير وحدة األعضاءلعدد ) 1+النصف(
 )2007،موالاألالقانون الفلسطيني لمكافحة غسل ( .رئيس اللجنة ودون الحق بالتصويت

 
 األموال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل أهمية 2.1.1.2

 :تكمن أهمية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في فلسطين في ما يلي 
كافحة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال هي الجسم الوطني الفلسطيني الذي ينظم عمل م -

طنية لمكافحة غسل األموال كانت عملية  قبل وجود اللجنة الوجريمة غسل األموال، حيث ان
مكافحة غسل األموال مرتبطة بعملية المراقبة من خالل السلطات المشرفة على المؤسسات 

 أما بعد تجاوز ال أكثر،المالية نطاق إشرافها، وان غسل األموال كان في السابق عبارة عن 
 . جريمة يعاقب عليها القانوناألموالإنشاء اللجنة أصبح غسل 

 جرمها القانون الفلسطيني وبينت تعليمات اللجنة أن بعد األموال ال بد من مكافحة غسل  -
طيني وعلى المجتمع الفلسطيني ككل، حيث وجدت اللجنة  السلبية على االقتصاد الفلسأثارها

الوطنية لمكافحة غسل األموال لحماية المجتمع الفلسطيني وخصوصا أن غسل األموال ناتج 
  .ةعن جريمة سابق

 أوضرورة وجود جهة رسمية مخولة قانونيا تمثل فلسطين دوليا سواء في المحافل الدولية  -
 .األموالفي تنفيذ القرارات واالتفاقيات الدولية في مكافحة جريمة غسل 

تشكيل اإلطار الوطني التنسيقي بحيث تجمع كافة المنظومة المختصة بمكافحة غسل األموال  -
 .فلسطينيا

جهة التنفيذية في مكافحة جريمة غسل األموال وهي وحدة المتابعة المالية اإلشراف على ال -
 .وضمان القيام بعملها كما حددها القانون الفلسطيني

 تبادل الخبرات في مجال المكافحة وتطبيقه على مكافحة جريمة غسل األموال من اجل  -
لفلسطيني لمكافحة القانون ا(.الوصول إلى اقتصاد فلسطيني قوي ومجتمع خالي من الجريمة

 ).2007.غسل األموال

 

 الفلسطيني، خاصة في قتصاد اال سالمةاهمية اللجنة تنبع من ضروروة المحافظة على نا -
في الوقت الذي يشهد فيه العالم ظل الظروف السياسية واالقتصادية التي تعيشها فلسطين، 

عة على مستوى الدولة، اال انفتاحا اقتصاديا ومنافسة في جذب االستثمارات لتحقيق اكبر منف
ان غاسلي االموال يعتمدوا هذه االستثمارات لتبيض اموالهم، ولذلك كان البد من جهة 

لوه من رسمية فلسطينية اسوة بباقي دول العالم تحافظ على سالمة االداء المصرفي وخ



10 
 

في اختضان جريمة غسل االموال، مما جعل لها دورا هاما في مكافحة جريمة غسل االموال 
القانون الفلسطيني لمكافحة غسل  (.فلسطين، والحفاظ على القطاع المصرفي الفلسطيني

 ).2007.األموال

 
 األموالاختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل صالحيات و 4.1.1.2

جنة الوطنية لمكافحة غسل األموال الصالحيات لَلكفل قرار بقانون مكافحة غسل األموال 
 العام لعملها اإلطار وجه، بما وفر لها أكمل عملها على أداءكنها من واالختصاصات التي تم

ولعمل الوحدات المنبثقة عنها، حيث كان القرار ال يتناقض مع البيئة التشريعية والقانونية في 
 دور و، األموال تناولت مواده العقوبات المفروضة على غاسلي أخرى جهةفلسطين، ومن 

، األموال للحد من جريمة غسل إشرافهاالمؤسسات المالية نطاق السلطات المشرفة في متابعة 
 جراءاتباإل تقوم  التيرسميةالجهة ال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال هي واصبحت
هذه الجريمة، وان حلقة الوصل بين صالحيات لضمان تطبيق القانون على مرتكبي الوتكتسب 

 هي اللجنة األموال في مجال مكافحة غسل ينية الفلسطالمؤسسات المالية والسلطة الوطنية
 التي حددها القانون  والصالحيات االختصاصاتأهم، ومن  لمكافحة غسل األموالالوطنية

التقرير .  وحدة المتابعة المالية( :  ما يلياألموال لمكافحة غسل الوطنيةالفلسطيني للجنة 
  : )2011. السنوي

وحدة  عمل حكم السياسات التي ت و كذلكل األمواللمكافحة جريمة غس العام اإلطار وضع -
  .المتابعة المالية

 المشرفةة المتابعة المالية بتفعيل التعاون مع السلطات المختصة والسلطات تسهيل عمل وحد -
 .في الحصول على المعلومات الالزمة

ل  من قبل المؤسسات المالية وذلك من خالاألموال من تطبيق قانون مكافحة غسل التأكد -
 .التعاون مع السلطات المشرفة

  . وعكسها على الواقع الفلسطينياألموالمواكبة التطورات العلمية في مجال مكافحة غسل  -

ة بمكافحة جريمة غسل المتعلق فلسطين في المؤتمرات الدولية واالجتماعات الرسميةتمثيل  -
 .األموال

 أوالمتابعة المالية والموافقة عليها متابعة التقارير المالية واإلدارية المقدمة من مدير وحدة  -
 .رفضها

 .استقطاب الخبرات واالستعانة بهم -
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 .تعين مدير وحدة المتابعة المالية وتعين الموظفين من ذوي الخبرة -

 .إعداد اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء إلصدارها -

 .)السلطات المختصة والجهات المشرفة( للجهات المختصة إصدار التعليمات الالزمة  -
فقد لمكافحة غسل األموال، بناء على االختصاصات والصالحيات التي أوكلت إلى اللجنة الوطنية 

  الخاصة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة سلطة النقد الفلسطينيةأصدرت اللجنة تعليماتها
  :وهي

وأرفق في هذه ، ي الفلسطينيوالتي تخص القطاع المصرف، )1/2009(تعليمات رقم  -
 . دليل اإلرشادات ونموذج اإلبالغ التعليمات 

 .ذج اإلبالغ المعتمدنمووالتي تنظم مهنة الصرافة، وأرفق بها ) 2/2009(تعليمات رقم  -

 هيئة  وإشرافلجهات الخاضعة لرقابةل )3/2009(رقم   الخاصةتعليماتهاوكذلك أصدرت اللجنة 
 .)2007لسنة ) 9(رقم .  القانون الفلسطيني(. الفلسطيني  المالرأسسوق 

 إدخالها عبر المعابر إلى أراضي السلطة التي يتم اإلفصاح عن المبالغ النقدية أما فيما يخص
 وحدة .( والنماذج الخاصة باإلفصاح)4/2009( فقد أصدرت التعليمات رقم الوطنية الفلسطينية،

 .)2011. التقرير السنوي. المتابعة المالية
 
قيام اللجنة بالصالحيات واالختصاصات المذكورة يمكنها من بناء نظام متين لمكافحة غسل ان 

موال جأت مناسبة من حيث التعليمات التي اصدرتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل االواالموال، 
انتشار ظاهرة غسل االموال عالميا من فقد تزامنت مع ،  والشموليةبات الدوليةالتوقيت والمتطل

دة التجارة الخارجية من جهة اخرى، وشملت جهة، وتطور القطاع المصرفي الفلسطيني وزيا
التعليمات كافة المؤسسات المالية نطاق اشراف سلطة النقد الفلسطينية لتغلق الطريق امام غاسلي 

 .االموال من االستفادة من متحصالتهم الجرمية
 

  المالية المتابعةوحدة :  الفرع الثاني2.1.2
 

   الماليةالمتابعة وحدة إنشاء 1.2.1.2
بحيث ، 2007 لسنة 9قانون مكافحة غسل األموال رقم قرار ب وحدة المتابعة المالية وفق تنشئأ

المتطلبات الدولية  البيئة القانونية والتشريعية ومنح القانون للوحدة صالحيات منسجمة مع
 استالم تقارير المعامالت نية في المسوغات القانو لهاوفر ،جريمة غسل األموال لمكافحة
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 العامة التخاذ العقوبة المناسبة حسب المشبوهة، وجمع المعلومات، وتحليلها وتحويلها إلى النيابة
 . القانون

 
المخولة قانونيا في متابعة مكافحة جريمة غسل ولكون وحدة المتابعة المالية هي الجهة الوحيدة 

طيدة مع السلطات المختصة والسلطات المشرفة على ، فقد عملت على بناء عالقات واألموال
 فيما يخص المستوى الدولي فان الوحدة تعمل مليا على تبادل الخبرات من أما ،المستوى المحلي

مع الدول  من خالل توقيع مذكرات التفاهم وأيضا ،خالل االجتماعات مع الوحدات النظيرة
 .لسطين أوال وتجاه االقتصاد الفلسطيني ثانياالمجاورة، حتى تستطيع من القيام بواجبها تجاه ف

 
الوعي بخطورة غيل ومن جهة أخرى فان وحدة المتابعة المالية تعمل على رفع المستوى 

، والمتمثلة في الموظفين المستقبليين في المؤسسات المالية لرفع وعيهم بمخاطر جريمة االموال
ية في الجامعات الفلسطينية وكذلك غسل األموال، حيث تعمل على تقديم المحاضرات التوعو

 . باإلضافة إلى الجهات المنفذة للقانونالمدارس الفلسطينية
 

تم بناء الهيكل التنظيمي لوحدة المتابعة المالية بشكل يضمن تحقيقها لألهداف التي وجدت من 
لهيكل  اضميتتفرع وحدة المتابعة المالية عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال، وواجلها، 

وحدة المتابعة المالية، مدير الوحدة، ونائب المدير، والمسؤول المالي واإلداري، ل التنظيمي
ومسؤول الدعم الفني، السكرتاريا التنفيذية، وقسم المعلومات والتحليل، وقسم الشؤون القانونية 

 وحدة المتابعة المالية.( واالمتثال، وقسم الدراسات والعالقات الدولية والمحلية
 .) www.ffu.ps.االلكتروني

 
  الماليةالمتابعة وحدة اختصاصات وصالحيات 2.2.1.2

 المالية عملها بصورة مستقلة وذلك بناء على القانون الفلسطيني، وبغض المتابعةتمارس وحدة 
 عليه، التأثير أو لجنة التدخل في عملها أو جهة أليالنظر عن مقرها وتمويلها، وال يجوز 

 : وصالحيتها التي حددها القانون بما يليالوحدةات وتتلخص اختصاص
 بأنها عن العمليات التي يشتبه باإلبالغطلب المعلومات واستالمها من الجهات الملزمة  -

 .أموالتحتوي على عملية غسل 
 .المشبوهة حقيقة العمليات إلىدراسة وتحليل المعلومات الواردة للوصول  -
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 .أمواللقة بعمليات غسل تعميم نتائج الدراسة والتحليل المتع -

 اشتباه في العملية حتى تتمكن من ممارستها ضمن ما أسس صالحياتها فهي مرتبطة بتوفر أما
 :حدده القانون لها وتتلخص صالحياتها بما يلي

 . عمل فقطأيام 3وقف تنفيذ العملية المالية لمدة  -
يتم رفع التقارير  موالأ العملية الموقوفة تتضمن غسل أن ثبت إذا أيامخالل مدة الثالثة  -

القانون الفلسطيني (.ا وحجة في اإلثباتيإلى النائب العام ويعتبر هذا التقرير رسم
 )2007.لمكافحة غسل األموال

يتضح ان وحدة المتابعة المالية هي الجهة التنفيذية للجنة الوطنية لمكافحة غسل االموال، حيث 
حدة المتابعة المالية، وذلك استنادا الى القانون ان العمليات االساسية للمكافحة تتم من خالل و

 .الفلسطيني
 

  هيكلية ومهام وحدة المتابعة المالية3.2.1.2
 وفعاليـة إدارة عمليـة مكافحـة غسـل          كفـاءة  المالية  بشكل يضـمن       المتابعةتم بناء وحدة    

ـ األموال في فلسطين، و عند بناء الهيكل         أن للوحـدة تـم األخـذ بعـين االعتبـار            يالتنظيم
توزيـع المهـام    ، و  لرفـع إنتاجيتهـا وكفاءتهـا      ،مسـتويات وظيفيـة مختلفـة     يكون هنـاك    

 .)2013.الخطة السنوية لوحدة المتابعة المالية.(حيات بما يحقق العمل كفريقوالصال
 لوحدة المتابعة المالية من عدة أقسام تتفرع عن إدارة الوحدة، ويقوم كل ييتكون الهيكل التنظيم

ام محددة مسبقا، بحيث تتجمع المهام واألنشطة لتحقيق الهدف الرئيسي للوحدة قسم بأنشطة ومه
 وحماية االقتصاد الوطني الفلسطيني، وفيما يلي بيان ،والمتمثل في مكافحة جريمة غسل األموال

 :م ومهامهاالهذه األقس

 
 : الوحدةإدارة : أوال

 وفقا لألسس لعمل داخل الوحدة على سير ااإلشراف وحدة المتابعة المالية على إدارةتعمل 
والمشاركة في ، األموال، وكذلك رسم السياسات الناظمة لعملية مكافحة غسل اإلدارية الحديثة

، والتنسيق مع األموالتمثيل فلسطين في المؤتمرات والمحافل الدولية في مجال مكافحة غسل 
 المالية من المتابعةوحدة  إدارةتتكون ، واألموالالجهات ذات العالقة في مجال مكافحة غسل 

 و السكرتاريا  ومسؤول الدعم الفنيواإلداريمدير الوحدة ونائب المدير والمسؤول المالي 
 )2011.الهيكل التنظيمي لوحدة المتابعة المالية.(التنفيذية
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 :قسم المعلومات والتحليل: ثانيا 
 ، وتحليلهاباإلبالغلملزمة يعمل قسم المعلومات والتحليل على استالم المعلومات من الجهات ا

، أموال تحتوي على عمليات غسل بأنها االشتباه في العمليات المالية التي يشتبه أسسلتعزيز 
الهيكل .(وإعداد التقرير النهائي في العملية، وتحويله إلى قسم الشؤون القانونية واالمتثال

 )2011.التنظيمي لوحدة المتابعة المالية
 

 :لقانونية واالمتثال قسم الشؤون ا: ثالثا 
 التعليمات الهادفة إلى رفع مستوى امتثال المؤسسات يقوم قسم الشؤون القانونية واالمتثال بإعداد

أحكام قرار بقانون مكافحة غسل ب  من االلتزام والتأكد نطاق إشرافها وفق المعايير الدولية،
 النيابة إلىت التي سيتم تحويلها  الملفاوإعداد ،األموال والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه

 )2011.الهيكل التنظيمي لوحدة المتابعة المالية.( لعامةا
 

 :قسم الدراسات والعالقات الدولية والمحلية : رابعا 
تعزيز دور فلسطين على المستوى الدولي في يقوم قسم الدراسات والعالقات الدولية والمحلية ب

 والتعرف على المخاطر ،جريمة غسل األموال محلياافحة  و نشر ثقافة مكاألموال،مكافحة غسل 
 في مجال الناجمة عنها وتعميق خبرة اللجنة الوطنية من جهة وخبرة الوحدة من جهة أخرى

الهيكل (.، وكذلك إعداد الدراسات الالزمة في مجال مكافحة غسل األموالمكافحة غسل األموال
 )2011.التنظيمي لوحدة المتابعة المالية
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 :1الهيكل التنظيمي لوحدة المتابعة المالية) 1(الشكل رقم 

 

 سلطة النقد الفلسطينية: لث الفرع الثا3.1.2
 

  سلطة النقد الفلسطينيةإنشاء 1.3.1.2
 بداية االنتداب، لكنه سرعان ما مع بالجنيه المصرييتم  فلسطين كان التعامل التجاري فيقديما 

 المحلية سمي بمجلس فلسطين ةالعملتم تشكيل مجلس يعمل عمل البنك المركزي في إصدار 
 والذي ،الجنيه الفلسطينيهي  و1927للنقد، والذي بدوره قام بإصدار أول عملة فلسطينية عام 

 .)1984. الموسوعة الفلسطينية.(اعتمد في جميع أرجاء فلسطين حتى مطلع الخمسينات
 

                                                 
 .2ص .2011. ا67084 ا01234/.. وEFة ا=?AB>C; ا=?<=>; 1

 OPQ ;RS>T?= ;<HU اKMNالKا=HIJ; ا=

 VWEM وEFة ا=?AB>C; ا=?<=>;

VWE?=ا XY>Z 

 ا=?P_ول ا=?<=^ وا[داري

^H`=ا abE=ول ا_PM 

;Wc<`HC=ا >Wر>dVTP=ا 

aPf ا=Eراh<ت وا=fgA<ت 
 ?JR>;ا=Eو=>; وا=

 ;<ZKZ>i=ون ا_k=ا aPf
 واlCMm<ل

 aPf ا=O<JRC و ا=?MKJA<ت
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، بحيث تكون مؤسسة 1995سطينية عقب اتفاقية باريس االقتصادية عام  تأسست سلطة النقد الفل
 اصدر المجلس التشريعي قانونا يدعم وجود سلطة النقد الفلسطينية 1997مستقلة، وفي العام 

ويساعدها على ضمان سالمة العمل المصرفي، والحفاظ على االستقرار النقدي، وتشجيع النمو 
شاء سلطة النقد الفلسطينية بديال عن البنك المركزي الفلسطيني، االقتصادي في فلسطين، ويأتي إن

، وان يكون في طليعة مع العلم أن الهدف االستراتيجي لسلطة النقد هو التحول إلى بنك مركزي
 .ةالمصارف المركزية اإلقليمية والدولية لما تمتلكه فلسطين من خبرات بشري

 
 على المؤسسات المالية الفلسطينية ضمن نطاق  لتحافظجهودها سلطة النقد الفلسطينية تكرس

 هي القطاع المصرفي، بحيث يكون هذا إشرافها المؤسسات المالية نطاق أهم، ولعل إشرافها
 االهتمام أنالقطاع قادرا بالنهوض باالقتصاد الفلسطيني وعامال مهما من عوامل التنمية، حيث 

ي والنقدي والنهوض باالستثمار سواء الداخلي  تحقيق االستقرار المالإلىبالقطاع المصرفي مرده 
 وهذا  وتوفير البيئة االقتصادية التي ينتج عنها نمو اقتصادي في مختلف القطاعات، الخارجي،أو

وتحقيق هدفها االستراتيجي في بناء البنك  عملة وطنية إصدارن سلطة النقد من ما قد يمِك
 )1997.يةقانون سلطة النقد الفلسطين(.المركزي الفلسطيني

 
سلطة النقد الفلسطينية ببناء االستراتيجيات التي تدعم القيام بعملها، ومن اجل ذلك فإنها تقوم 

تعمل على وجود واستحداث القوانين والتشريعات واألنظمة التي توفر لها الغطاء القانوني في 
مصارف الرقابة واإلشراف على المؤسسات المالية ضمن نطاق إشرافها، والمتمثلة في ال

والصرافين ومؤسسات اإلقراض، وكذلك تبذل الجهد من اجل الوصول إلى تطبيق أفضل 
 . )2011.بروشور سلطة النقد الفلسطينية.(مارسات على هذه المؤسسات الماليةالم
 

 موجهة المخاطر المحتملة سواء كانت على مستوى إلىتسعى سلطة النقد على المستوى البعيد 
ى العديد من المؤسسات التي تشكل القطاع، وبغض النظر عن نوع  علأوالمؤسسة الواحدة 

 مخاطر ناتجة عن السوق الفلسطيني، ومن أو مخاطر تشغيلية أوالمخاطر سواء كانت اقتصادية 
 اجل ذلك تقوم سلطة النقد الفلسطينية بالتنسيق والتخطيط المستمر مع ممثلي هذه المؤسسات و

ل ومدى قدرتها على مواجهة األزمات حتى قياس مدى التحم لةالالزمالقيام بالفحوصات كذلك 
 .تتمكن هذه المؤسسات من االستمرارية
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هنا ال بد من اإلشارة إلى المتطلبات التي فرضتها سلطة النقد على القطاع المصرفي، بضرورة 
وجود موقع خاص بالمصرف للتعافي من الكوارث، وكذلك موقع بديل يتم من خالله إدارة 

 .ية العمل للمصرف والقيام بجميع عملياته التشغيليةاستمرار
 

 موقع سلطة النقد الفلسطينية دوليا والى تطورها، فان سلطة النقد الفلسطينية في إلىوبالنظر 
 إدارة من خبرة وقدرة على ،الوقت الحاضر تمتلك ما تمتلكه اكبر المصارف المركزية العالمية

 إدارة في الفلسطينية البنك الدولي بدور سلطة النقد أشاد ، حيثإشرافهاالمؤسسات المالية نطاق 
 أنظمة إدخال تم ومن جانب أخر فقد المستخدمة في الرقابة، األنظمةالقطاع المصرفي، وفي 

مثل نظام المدفوعات الوطني، ونظام االيبان للحواالت، سعيا منها في المحصلة إلى حديثة 
سلطة النقد (.كزي الفلسطيني لدولة فلسطينتحقيق الهدف العام وهو بناء البنك المر

 ).2011.الفلسطينية
 

  سلطة النقد الفلسطينيةأهداف 2.3.1.2
 بشكل خاص والنظام االقتصادي بشكل  الفلسطينيضمان كفاءة عمل النظام المالي والمصرفيل

 التي يتم من  عمل وتسيير القنواتحددت سلطة النقد الفلسطينية أهدافها بشكل يضمنعام، 
ومن , خاللها انتقال األموال بين المؤسسات والفعاليات واألنشطة االقتصادية والمالية والمصرفية

ل تحديث ال على تسوية التزاماته المالية بكفاءة وأمان، من خواألنشطة قدرة هذه المؤسسات اجل
نك الدولي  الدولية والبالمعايير و بما يتوافق مع المالية العامة ألنظمة سلطة النقدالسياسات 

أنظمة الفضلى و بما يتواكب مع تطور وصندوق النقد العربي و الممارسات و التجارب الدولية 
 وعمليات نقل ،تطوير أدوات الدفع االلكترونيةحيث عملت على ، البنوك المركزية في العالم

الشيكات  واستخدام البدائل المتوفرة من أدوات الدفع الحديثة كبديل عن ،األموال بين األفراد
 من خالل تحديث آليات اإلشراف على نظم ،وأدوات الدفع الورقية، و تدعيم االستقرار المالي

 و التقاص الهامة في فلسطين بنظام و ربط مراكز اإليداع ، و تطوير آليات التسوية،الدفع الهامة
، ام الحساباتراق، والتوافق مع معايير األيزو والممارسات الدولية الخاصة بعمليات تنميط أرقب

 :ومما سبق يمكن تحديد األهداف العامة واإلستراتيجية لسلطة النقد بما يلي
  على سالمة وفعالية نظم تسوية المدفوعات والمقاصةاإلشراف -

 . بما يتالئم مع السوق الفلسطينيوضع السياسة النقدية -

 . العملة الوطنيةوإدارة إصدار -
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 .اإليداع شهادات وإدارة إصدار -

 .سة االستثمارية من اجل االحتفاظ واإلدارة لالحتياطيات األجنبية للدولةوضع السيا -

 الهيئات الخاضعة لرقابة سلطة النقد بما يساهم فـي اسـتقرار القطـاع       اإلشراف العام على   -

 .وزيادة كفاءته وتطويرهومؤسسات اإلقراض المصرفي والصيرفي 

 . الخدمات الماليةأسواقمراقبة  -

 . من إصدار وإدارةلعام الدين اأدواتب التحكم -

  الفلسطينيةالعمل كمصرف للدولة -

الخطة اإلستراتيجية لسلطة النقد (. الفلسطيني مستقبليامهام البنك المركزيب بناء القدرة للقيام -
 )2012.الفلسطينية

 
اهداف سلطة النقد الفلسطينية هي اهداف استراتيجية للتحول الى بنك مركزي ويتضح ان 

 هو مرتبط بالوضع السياسي ال سيما قضية اصدار النقد، الذي يعني استقالل فلسطيني، ومنها ما
الدولة لذلك يمكن القول ان سلطة النقد الفلسطينية هي جهة رسمية تنظم السياسة النقدية 
واالقتصادية من خالل االشراف والمراقبة على المؤسسات المالية فقط، وان تحقيق كافة اهدافها 

 . الشعب الفلسطيني وهو اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريفمرتبط بتحقيق اهداف
 

  سلطة النقد الفلسطينيةأهمية 3.3.1.2
 محليا نظاما وتوجد واالئتمان النقد أسواق وتراقب تدير بلد أي في نقدية سلطة وجود من بد ال

 النقد ثال قد تسمى مؤسسةفم ،المركزي البنك باسم تكون ال فقد المسميات تغيرت وإنت، للمدفوعا

أو بنك اإلصدار كما ،  المتحدة الواليات في  كما الفيدرالي االحتياطي بنك أو ،السعودية في كما
 أهم من المركزي البنك يعتبرو ،المركزي البنك هو العالم في أكثر الشائع االسم لكنوفي فرنسا، 

 نشاطاته وتعتبر العالم، أقطار كل في اليوالم النقدي للهيكل األساسية والدعامة المالية المؤسسات

 في مهما دورا ويلعب ،للحكومة المالية السياسات لتنفيذ ضروري وجوده أن كما األهمية، غاية في

ولخصوصية وضع فلسطين السياسي كان ال بد من وجود  ،الدولة في االقتصادية السياسة تنفيذ
ي فلسطين، حيث وجدت سلطة النقد  جهة تنظم عمل المؤسسات المالية العاملة فأوسلطة 

 . الفلسطينيطينية كبديل عن البنك المركزيالفلس
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أهدافها وغاياتها التي حددتها والتي أنشطتها التي تمارسها ومن تنعكس أهمية سلطة النقد من  
وتنبع من الوظائف   ذات األهمية ألي بنك مركزي في العالم،بحيث تكتسبتعمل على تحقيقها، 

 قانون أن اإلشارة لهذه المؤسسة الفلسطينية، وال بد من األهميةقانون سلطة النقد  التي حددها
سلطة  ولكن تحت اسم قانون ،سلطة النقد الفلسطينية يحدد وظائف البنك المركزي الفلسطيني

النقد الفلسطينية، اال ان بعض الوظائف كاصدار النقد والتحكم بالسياسة االقتصادية يحول دون 
 .)2007.مقداد.(ى بنك مركزي فلسطيني تحولها ال

 
 دوائر سلطة النقد الفلسطينية ومهام  هيكلية 4.3.1.2

 النقد بناء على المهام والوظائف التي حددها القانون الفلسطيني، ةتم بناء الهيكل التنظيمي لسلط
ذ بحيث تتكون من دوائر وأقسام تخدم النظام المالي في فلسطين، ومع تطور سلطة النقد من

 تم إضافة دوائر جديدة وإعادة هيكلة لدوائر أخرى بما يخدم مصلحة 2013إنشائها وحتى عام 
 .عملها

 
 الغاية  أما االعتماد عليها في بناء الدوائر، تمأساسيةغايات ثالثة حدد النظام الداخلي لسلطة النقد 

 من خالله الغاية  هذإلى الوصول ويمكن ، في فلسطيناألسعار هي الحفاظ على استقرار األولى
 الغاية الثانية فتتمثل في الحفاظ أما. اإليداع شهادات وإدارة وإصدار عملة وطنية مستقلة إصدار

ويمكن الوصول إلى هذه الغاية الرئيسية الثانية من ، وأمينعلى نظام مالي فلسطيني مستقر 
 وكذلك ضبط قد، سلطة النوإشرافترخيص وتسجيل المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة خالل، 

أما الغاية الثالثة فتتمثل في العمل كمستشار . سلوك المستثمرين وأسواق الخدمات المالية
من اقتصادي ووكيل مالي عن الدولة داخل وخارج فلسطين، ويمكن الوصول إلى الغاية الثالثة 

لنقد الخطة اإلستراتيجية لسلطة ا( . العمل كمصرف للدولة وتعزيز االستقرار الماليخالل
 ).2012.الفلسطينية

 
مجموعة االستقرار : وهي مجموعات رئيسية أربعةيتكون الهيكل التنظيمي لسلطة النقد من 

المالي ومجموعة االستقرار النقدي والمجموعة اإلدارية والمكاتب المستقلة، وتنبثق عن هذه 
 : ائر ومهامها المجموعات دوائر تعمل على تنفيذ مهام كل مجموعه وفيما يلي بين هذه الدو

 :  مجموعة االستقرار المالي:أوال
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عة االستقرار المالي بجميع العمليات المالية التي تقوم بها المؤسسات المالية الخاضعة مجموتهتم 
 سلطة النقد، وكذلك االهتمام بجمهور المواطنين ورفع وعيهم ونشر الثقافة المالية إلشراف
ك االهتمام بأنظمة الدفع المعتمدة من سلطة النقد  وكذل،والمراجعة حق الشكوى وإكسابهم

 ومن هنا تم بناء دوائر مختصة تتكافل فيما بينها والمطبقة على المؤسسات المالية نطاق إشرافها،
، وتعتبر مكونات مجموعة االستقرار المالي الدوائر  الماليستقرارلتحقيق هدف مجموعة اال

 :وفيما يلي بيان هذه الدوائر  األساسية لعمل سلطة النقد الفلسطينية،
 
 :دائرة الرقابة والتفتيش -

 دائرة الرقابة والتفتيش بالحفاظ على المؤسسات المالية العاملة في فلسطين، بحيث تقوم تقوم
 المحلية، وكذلك تنظيم مهنة أو القطاع المصرفي سواء المصارف الوافدة أعمالبالتدقيق على 

 .قراض المتخصصوأيضا مراقبة مؤسسات اإلالصرافة، 
تحتوي دارة الرقابة والتفتيش على العديد من األقسام، توزع المهام فيما بينها بشكل يدعم تحقيق 

ترخيص وتسجيل وتنظيم ومراقبة الهيئات الخاضعة لرقابة سلطة الهدف العام للدائرة، والمتمثل ب
 ا وزيادة كفاءتهاض ومؤسسات اإلقر بما يساهم في استقرار القطاع المصرفي والصيرفي،النقد

 .)2012.مشروع الموازنة. سلطة النقد الفلسطينية.(اوتطويره
 

 :دائرة عالقات الجمهور -

الجمهور الفلسطيني الذي يتعامل لمحافظة على حقوق وواجبات ة عالقات الجمهور بارتقوم دائ
ع  لزيادة عدد المتعاملين مونظراً،  سلطة النقدإلشراف الخاضعةمع المؤسسات المالية 

المؤسسات المالية العاملة في فلسطين وجدت دائرة عالقات الجمهور، حيث تقوم الدائرة بتثقيف 
وتوعية الجمهور، ومعالجة شكاوى العمالء، ومتابعة الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء من 

 الموقع .(حيث الشروط واألسعار، وتحليل المخاطر المحتملة سواء االئتمانية أو التشغيلية
 .) www.pma.ps.لكتروني لسلطة النقد الفلسطينيةاال

 
 :دائرة نظم المدفوعات -

تنفيذ كافة العمليات اليومية التي تتم في سلطة النقد من خالل نظام تقوم دائرة نظم المدفوعات ب
، وكذلك قيد الرسوم والغرامات المستوفاة من المؤسسات المالية التسويات والسويفت والمقاصة

طة النقد، وكذلك إدارة بطاقات المفوضين بالتوقيع، كما وتعمل على دعم نطاق إشراف سل
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 الموقع االلكتروني لسلطة .(الخزينة، وتطوير النظم بما يخدم عمل النظام المالي في فلسطين
   ).www.pma.ps.النقد الفلسطينية

 
 :مجموعة االستقرار النقدي: ثانيا 

وضع السياسة النقدية وتبني سياسة سعر الصرف  تهدف مكونات مجموعة االستقرار النقدي إلى
 في وضع سهاموصيات الخاصة بالسياسات واالرفع التب، كما تقوم بالتنسيق مع الحكومة

، وإصدار سندات الدين لتحقيق  األجنبية ،  وكذلك االحتفاظ باالحتياطيات لألبحاث استراتيجيات
 .اكبر عائد

 لموظفي سلطة النقد الفلسطينية من خالل مكتبة تعمل هذه المجموعة على رفع الوعي العام
،  والتي تخدم سلطة النقد والمجتمع الفلسطيني،سلطة النقد ومن خالل األبحاث التي تقوم بها

 : وتحتوي مجموعة االستقرار النقدي الدوائر التالية 
 
 :دائرة العمليات النقدية  -

 وإدارة استثمارات سلطة النقد ألجنبية هذه الدائر إدارة االحتياطي من العمالت اخالليتم من 
، وإدارة المخاطر المحتملة سواء كانت تشغيلية أو ائتمانية أو مخاطر وكذلك إدارة السيولة النقدية

 سلطة .(عملة موحدصرف سعر والمحافظة على  السوق المفتوح وإدارةناتجة عن العمليات، 
 .)2012.مشروع الموازنة.النقد الفلسطينية

 
 : بحاث والسياسات النقدية دائرة األ -

تقوم دائرة األبحاث والسياسات النقدية بتوفير النتائج المتعلقة باألبحاث النقدية المحلية، ومواكبة 
التطورات الدولية، لتسهيل وضع االستراتيجيات المناسبة التي تخدم عمل سلطة النقد ، ومن جهة 

سلطة الوطنية الفلسطينية، من اجل انجاز أخرى فإنها تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في ال
األبحاث االقتصادية والمالية، وإعداد التقارير اإلحصائية الالزمة، هذا ويتم تغذية مكتبة سلطة 

 سلطة .(ومكتبات فلسطين بشكل عامالحديثة  العالمية االقتصادية باألبحاثالنقد بشكل خاص 
 .)2012.مشروع الموازنة.النقد الفلسطينية

 
 اال ،مجموعة االستقرار النقدي بامكانها القيام بجميع الوظائف المحددة لهاان  مما تقدميتضح 

انها في الوقت الحالي ال تستطيع تبني سياسة سعر الصرف بالتنسيق مع الحكومة، وذلك لغياب 
 .ادية وما نص علية بروتوكول باريسالعمله الوطنية من جهة، وصعوبة التحكم بالسياسة االقتص
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 : المجموعة اإلدارية: اثالث
تحتوي المجموعة اإلدارية على اكبر عدد من الدوائر، حيث تختص هذه الدوائر باألعمال 

، وتوفير المستلزمات  بإدارة الموارد الداخلية لسلطة النقدحيث تقومالمساندة لسلطة النقد، 
 : ، وتشمل هذه الدوائر على ما يلي الداخلية

 

 :رة الخدمات العامة ئدا -

نى دائرة الخدمات العامة بتوفير المستلزمات التي تخدم عمل الدوائر األخرى، بحيث يتم تع
توفيرها إما داخليا بواسطة النقل أو الشراء الخارجي، وكذلك توفير الخدمات اللوجستية للدوائر، 

 )2011.التقرير السنوي.سلطة النقد الفلسطينية (.وأيضا مراقبة األصول والصيانة
 

 :قات العامة واالتصالدائرة العال -

حيث تقوم بإدارة  سلطة النقد الفلسطينية، مرآةتعد دائرة العالقات العامة واالتصال 
البروتوكوالت والعالقات العامة، وكذلك القيام بأعمال اإلعالم والنشر وتصميم البروشورات، 

سلطة النقد (.ينية، وعكس االنجازات التي تقوم بها دوائر سلطة النقد الفلسطواالتصال الخارجي
 ).2011.التقرير السنوي.الفلسطينية

 

 :الدائرة المالية -

تقوم الدائرة المالية بجميع العمليات المحاسبية الالزمة من تسجيل للنفقات أو اإليرادات، وكذلك 
إعداد التقارير المالية، وإعداد الموازنة العامة لسلطة النقد، وتحديد االنجاز من الموازنات، 

التقرير .سلطة النقد الفلسطينية (.وير األعمال المالية بما يكفل السرعة والدقةوكذلك تط
 )2011.السنوي

 

 :دائرة الموارد البشرية -

تقوم دائرة الموارد البشرية بجميع األعمال المتعلقة بالعنصر البشري، حيث تقوم بمراقبة الدوام 
ي، إضافة إلى ذلك فهي تقوم واإلجازات والتدريب والتأهيل، ومراقبة عقود التامين الصح

 )2011.التقرير السنوي.سلطة النقد الفلسطينية (.مبوظائف االستقطاب والتعين والتقيي
 

ان وظيفة دائرة الموارد البشرية في سلطة النقد الفلسطينية تتعارض مع المفهوم الحديث للموارد 
البشرية وهي شؤون بوظيفة واحدة من وظائف الموارد البشرية، حيث انها ما زالت تعمل 

 .الموظفين، اذ ان المفهوم الحديث للموارد البشرية اصبح مرتبطا بزيادة وتحسين اداء المؤسسة
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 :دائرة التكنولوجيا -

مة من تعمل دائرة التكنولوجيا على دعم دوائر سلطة النقد وتزويدها بالبرمجيات والمعدات الالز
لمباني التابعة لسلطة النقد من حيث األمور بتجهيز ا، كذلك تقوم أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها

التكنولوجية، إضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي واالستفادة منه في سلطة النقد من 
 )2011.التقرير السنوي.سلطة النقد الفلسطينية (.خالل البرامج الحديثة والتي تخدم سلطة النقد

 
 :مكتب المحافظ -

ريع سلطة النقد ، وكذلك األرشيف المركزي للسلطة النقد ، وأيضا وهو مكتب يعنى بإدارة مشا
سلطة  (.ضمان استمرارية عمل سلطة النقد ومواجهة المخاطر المحتملة واالستعداد المسبق لها

 )2011.التقرير السنوي.النقد الفلسطينية
 
 :مكتب األمن والسالمة  -

اني وممتلكات سلطة النقد، وكذلك التنسيق يقوم مكتب األمن والسالمة بتوفير الحماية الالزمة لمب
التقرير .سلطة النقد الفلسطينية (.مع الدوائر فيما يخص التأخير بعد ساعات العمل

 )2011.السنوي
 

 : المكاتب المستقلة: رابعا 

 مجموعة من المكاتب التي تخدم عمل سلطة النقد ولكن تتبع  عنالمكاتب المستقلة هي عبارة
،  الداخلينقد، ومن أهمها مكتب االستشارات القانونية، ومكتب التدقيقمجلس إدارة سلطة ال

 .اإلدارة مجلس إلى العمل، بحيث تقدم المكاتب تقاريرها أخالقياتومكتب التظلمات، ومكتب 
 أول مكتب التظلمات في سلطة النقد الفلسطينية هو أن إلى اإلشارة وفي هذا الصدد ال بد من 

التقرير .سلطة النقد الفلسطينية (. العاملة في فلسطينمكتب تظلمات في المؤسسات
 )2011.السنوي
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 .  الهيكل التنظيمي لسلطة النقد:)2(الشكل رقم 

 
 ;<H<nPJ`=ا EiH=ا ;nJh .يKHP=ا VWViC=ص .2011.اiii. 

 
 : بما يلي سلطة النقد الفلسطينيةم الرئيسية ل المهاإجمالومما سبق يمكن 

ن قادر على تامين االئتمان الالزم لالقتصاد بالحجم جهاز مصرفي سليم وامالحفاظ على  -
 .والنوعية المالئمين

إدارة السياسة النقدية في فلسطين، والحفاظ على االستقرار النقدي في فلسطين من جهة،  -
 .واالستقرار االقتصادي من جهة أخرى

ضمان عمل القطاع المصرفي بالشكل الصحيح، من خالل الرقابة واإلشراف عليه وضمان  -
 .امتثاله لألنظمة والقوانين

تنظيم مهنة الصرافة وإصدار التراخيص الالزمة لمزاولة المهنة، وكذلك مراقبة مؤسسات  -
 .اإلقراض المتخصص

 

 oJIM ا[دارة

;<ZKZ>i=رات ا>kChmا XCTM ^JpاE=ا q<fEC=ا XCTM O?A=ت ا><fgpأ XCTM ت>?JrC=ا XCTM 

 bK?IM; اViChmار ا=?<=^

 داVYة
;WEiH=ت ا><J?A=ا 

 داVYة اRBN<ث
وا=h><P<ت 

;WEiH=ا 

 bK?IM; اViChmار ا=EiHي

 داVYة fgb<ت ا=Ku?Iر t<CداVYة ا=B>fV; وا=C` داVYة arZ ا=?bKSE<ت

;Wا[دار ;bK?I?=ا 

ا4=>;:ت 
 ا4?:;<

داVYة ا=fgA<ت 
 ا=M>A; واvdm<ل

 XCTM
wS>R?=ا 

داVYة 
><xK=KHTC=ا 

داVYة ا=?Kارد 
;WVky=ا 

XCTM اzMN  ا=EاVYة ا=?<=>;
;MgP=وا 
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  الفلسطينيةدسلطة النقإشراف ورقابة المؤسسات المالية ضمن نطاق  5.3.2.1
 

 على ثالثة قطاعات مالية مهمة بما يكفل حسن سير العمل اإلشرافتتولى سلطة النقد الفلسطينية 
 والرقابة على القطاع المصرفي اإلشراففي هذه المؤسسات، حيث القي على عاتق سلطة النقد 

 . المتخصصاإلقراض مؤسسات إلى باإلضافة ، وكذلك تنظيم مهنة الصرافة،الفلسطيني
 
 قانون حدده وفقا لما إشرافهاتقوم سلطة النقد الفلسطينية بمتابعة المؤسسات المالية نطاق و

، حيث تقوم اإلقراض وقانون مؤسسات ،وقانون تنظيم مهنة الصرافة ،المصارف الفلسطيني
بإصدار التراخيص لمزاولة عمل هذه المؤسسات، أو افتتاح فروع جديدة ،  أو نقل سلطة النقد 

وكذلك الموافقة على تعين المدراء أو زيادة رأس المال أو تخفيضه، ن مكان إلى أخر، فروع م
العامين أو اإلقليمين أو الوظائف اإلشرافية في القطاع، وكذلك إصدار التعاميم والتعليمات التي 

 . تخص القطاع
 
تمدة من مجلس تعمل سلطة النقد الفلسطينية بتخصص كامل في العمل وفقا للهيكلية المعدة والمعو

بحيث تم بناء أقسام متخصصة في سلطة النقد لكل قطاع بما يضمن سالمة عملها ، إدارتها
 .واستقراره

 
 سلطة النقد بشكل عام بالتعامل المباشر مع األموال سواء تقوم المؤسسات المالية نطاق إشراف

و بمنح القروض، وبغض بالتحويل بين األشخاص لتسهيل العمليات التجارية، أو بتبديل العملة، أ
النظر عن العملية المالية إال أن هناك تنظيم من قبل سلطة النقد لهذه العمليات، بحيث تضمن 
عدم التداخل في األعمال ، حيث أن طبيعة األعمال ورأس المال للمؤسسة هي التي تفصل بين 

 .القطاعات
) 7(محلية ويبلغ عددها ومن الجدير ذكره أن القطاع المصرفي في فلسطين يتشكل من بنوك 

 عددهم فرادأتشكل من صرافين بنوك ، وان قطاع الصرافة ي) 10(ا بنوك، وبنوك وافدة وعدده
 اإلقراضمؤسسات عدد شركة صرافة، في حين بلغ ) 162(صراف، وشركات عددهم ) 130(

 .)2011.التقرير السنوي. سلطة النقد الفلسطينية( .مؤسسة) 12(العاملة في فلسطين المتخصص 
 :تخضع جميع القطاعات سابقة الذكر إلى رقابة سلطة النقد، وفيما يلي بيان هذه القطاعات و
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  في فلسطينالقطاع المصرفي 1.5.3.1.2
تعرف المصارف على أنها مؤسسات اجتماعية اقتصادية تمارس عمليات مالية ويتم ترخيصها 

املة في الدولة القطاع المصرفي أو من الجهة المخولة في الدولة، ويشكل مجموع المصارف الع
 .الجهاز المصرفي

 
يعتبر الجهاز المصرفي في األراضي الفلسطينية وليد تطور تاريخي اتسم في البداية بالضعف و

والتشوه في هيكله ونشاطه نتيجة الظروف السياسية التي مرت بها فلسطين، ما أصبح هناك 
داء دوره في تنشيط متطلبات العمل المالي ضرورة ملحة لوجود جهاز مصرفي قوي قادر على أ

 والذي من المفترض أن ، بما ينعكس إيجابا على االقتصاد الفلسطيني وعجلة التنمية،والمصرفي
تعود بالخير الوفير على المواطنين وترفع من مستوى معيشتهم و تحسن أوضاعهم االقتصادية 

ثلة بسلطة النقد الفلسطينية بإعادة بناء واالجتماعية، وقد قامت السلطة الوطنية الفلسطينية مم
 .2002لسنة ) 2( من خالل قانون المصارف رقم النظام المصرفي

 
وبالرجوع إلى تاريخ المصارف الفلسطينية فهي كغيرها من الدول، ففي بدايتها اعتمدت نظام  

لفلسطيني  القطاع المصرفي ابدأ النقود، إلىالمقايضة مرورا بالمعادن الثمينة وحتى الوصول 
 وذلك بتأسيس بنك فلسطين المحدود الذي تغير اسمه فيما بعد إلى 1960بالظهور في بداية عام 

 .)2011.التقرير السنوي. سلطة النقد الفلسطينية(.بنك فلسطين
 

القوانين التي كانت تحكم المصارف الفلسطينية قبل قدوم و األنظمة  إلى اإلشارةال بد من 
 ، وتمارس أردنية هي فروعا لبنوك وك التي تعمل في الضفة الغربية السلطة، حيث كانت البن

 هي الدينار الضفة، وكذلك كانت العملة السائدة في األردنية واألنظمة نوانيقال عملها تحت مظلة
 البنوك التي كانت تزاول عملها في أما، األردن إلى وإداريا نظرا لتبعية الضفة سياسيا األردني

، وهي وإداريا مصر سياسيا إلى نظرا لتبعية غزة  المصرية،واألنظمةلقوانين ا إلىزة فتحتكم غ
 .)2004.عيسى.(فروع لبنوك خارج غزة عدا بنك فلسطين

 
قام االحتالل اإلسرائيلي بإغالق كافة المصارف العاملة في فلسطين وذلك بأمر عسكري بتاريخ 

انتشار العملة القرار بداية  البنوك العاملة في فلسطين، ويعد هذا بإغالق يقضي 1967
 باالنتشار في مدن اإلسرائيلية سمحت قوات االحتالل للمصارف 1968اإلسرائيلية، في عام 
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بنك إال فلسطين من خالل ستة بنوك رئيسية وبصفة احتكارية بحيث ال يوجد في المدينة 
ئيلية سوى بنك ، إلى أن بدأت االنتفاضة األولى وأغلقت كافة المصارف اإلسرا واحدإسرائيلي

  ).2004.عيسى( .2000ميركانتل ديسكونت في بيت لحم الذي استمر بالعمل لعام 
 

 تم السماح لبنك فلسطين بإعادة مزاولة العمل المصرفي في قطاع غزة ، تبعه 1981وفي العام 
نك العربي وبنك األردن والبنك التجاري  ومن ثم الب،1986بنك القاهرة عمان في العام 

 .1994ني في العام الفلسطي
 

 وذلك ، يعتبر عام النهضة في القطاع المصرفي الفلسطيني1995عام ال وتجدر اإلشارة إلى أن
 حيث ظهرت  و قرار إنشاء سلطة النقد الفلسطينية،تزامنا مع اتفاقية باريس االقتصادية،

،  العربيبنك اإلسالمي الالمصارف اإلسالمية في فلسطين وهي البنك اإلسالمي الفلسطيني و
 حيث افتتح ،وتوالت المصارف بالظهور بعد االستقرار النسبي الذي شهد األراضي الفلسطينية

بنك االستثمار الفلسطيني وبنك القدس والبنك األهلي األردني وبنك اإلسكان للتجارة والتمويل 
ه من قبل بنك وبنك فلسطين الدولي الذي تم االستحواذ علي ،والبنك األردني الكويتي وبنك االتحاد

 .)2011.التقرير السنوي. سلطة النقد الفلسطينية( .القدس فيما بعد
 افتتح البنك العربي الفلسطيني لالستثمار وبفرع واحد وبقي على ما هو عليه 1996وفي العام 

 . 2012إلى أن تم اندماجه الحقا في العام 
 

، بدأت المصارف بالتوسع مع استمرار االستقرار االقتصادي والسياسي بعد قدوم السلطة
واالنتشار في األراضي الفلسطينية من خالل زيادة عدد الفروع وكذلك زيادة الخدمات المصرفية 
المقدمة للعمالء، وأصبحت األراضي الفلسطينية محط أنظار المصارف األجنبية، ففي العام 

وكذلك افتتح البنك ،  الشرق األوسط المحدودHSBC وقبل االنتفاضة الثانية افتتح بنك أل 1998
 بدأت انتفاضة أن إلىاألقصى اإلسالمي الذي استحوذ عليه البنك اإلسالمي الفلسطيني فيما بعد 

سلطة ( التي دمرت االقتصاد الفلسطيني وما رافقه من انخفاض في نمو القطاع المصرفياألقصى
 ).2011.التقرير السنوي. النقد الفلسطينية

 
عادت البنوك و في فلسطين ، األمنيمع بداية االستقرار دة قوته بدأ القطاع المصرفي باستعا

 حيث افتتح بنك ، وكذلك زيادة الخدمات المصرفية المقدمة،لتستعيد نشاطها من تفرع وانتشار



28 
 

البنك العربي الفلسطيني  إلى أن تم اندماجه مع 2006م الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة في عا
   .2012وطني في العام تحت اسم البنك ال لالستثمار

 
ومما سبق يمكن أن يتم تصنيف البنوك العاملة في فلسطين إلى بنوك إسالمية وبنوك تجارية، 

 :وفيما يلي توضيح بأنواع البنوك العاملة في فلسطين حسب طبيعة عملها 
 

 :البنوك اإلسالمية:أوال 

	�� �����        " يعرف البنك اإلسالمي انه     � ��
�ر��      ����� ���	� �����م �������� و! ������� ا�


�� ا%����� دا#�	��               �&
�� ,�' ���� ا%���	� و��0�1(ه� وآ�.'- ,+ه�(اف ا''�

	� أ2&' ��وإدار�
 ."و#�ر�	�

 
التي تقـوم    أو البنوك التي ال تتعامل بالفائدة، أو البنوك       " بنوك ال ربوية  "ويمكن أن تسمى أيضا     

واإلجارة والمضـاربة    تأسيس الشركات والمرابحة  على مبدأ التمويل بالمشاركة والمساهمة في       
 الموقـع   .( اإلسـالمية  الشرعية وغير ذلك من العمليات المالية المطابقـة ألحكـام الشـريعة           

 .)www.banquemisr.com. االلكتروني لبنك مصر
 

 اإلسالم، بديانةقوم بها، ونظرا الرتباطها  من الوظائف التي تاإلسالمية المصارف أهميةوتنبع 
لقواعدها في ممارسة  بل وتحتكم ، هذه الديانة في جميع معامالتهاأحكام تطبق أنفانه ال بد 

نشاطاتها، ومن منطلق أن اإلسالم حرم الربا و شجع التجارة الشريفة وأيد الكسب الحالل، وكون 
كان ال بد من ظهور هدا النوع من البنوك، تمارس عمليات مالية وأنشطة اقتصادية،  البنوك

 : وتكمن أهمية البنوك اإلسالمية بما يلي
والمتمثلة في سعر الفائدة تقديم خدمة العمل المصرفي بعيدا عن الشبهات والوقوع في الربا  -

 .على الخدمات المصرفية

 .تعد المصارف اإلسالمية أهم أركان االقتصاد اإلسالمي  -

لية والتجارية وفقا لفقه المعامالت اإلسالمية ، بحيث تقوم بالمشاركة في تنظيم المعامالت الما -
 .الربح أو الخسارة

تقوم البنوك اإلسالمية بتقديم خدمات ال يمكن الحصول عليها من غيرها مثل القرض الحسن  -
 ).2006.العليات(.وصندوق الزكاة
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لوصول إلى قطاع مصرفي وتهدف البنوك اإلسالمية من خالل أنشطتها التي تمارسها إلى ا
إسالمي يمارس أعماله بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وتوفير البديل اإلسالمي 
للمعامالت المحرمة لرفع الحرج عن المسلمين، والمحافظة على حقوق المسلمين من خالل 

م من خالل التعامالت المالية المشروعة، وكذلك تحقيق التكافل االجتماعي الذي دعا إليه اإلسال
 .)2001.جبر.(تحقيق التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي

يتكون االئتمان المصرفي اإلسالمي من عدة عمليات تقوم بها وهي مقترنة بالشريعة اإلسالمية، 
  :ويمكن إجمال أهم الوظائف والعمليات التي تقوم بها المصارف اإلسالمية بما يلي

 
 : قبول الودائع 

،  االدخارأو بهدف الحفظ أمانه في المصرف على شكل يضعها العمالء التي ألموالاهي الودائع 
وتعتبر الودائع المصدر الرئيسي ألعمال أي مصرف، ويختلف نوع الوديعة باختالف الهدف 
منها، ففي المصارف اإلسالمية يوجد ثالثة أنواع للودائع وهي الودائع االئتمانية والهدف منها 

انة أو لالستخدام اليومي، والنوع الثاني الودائع االستثمارية وتكون بغرض حفظها ووضعها كأم
االستثمار من قبل المصرف، أما النوع الثالث فهو الودائع االستثمارية تحت الطلب وتكون 

 )2010.قانون المصارف الفلسطيني(.مخصصة في استثمار معين
 

 :التمويلمنح 
 توفير أومصرف للعميل من اجل تسهيل التبادل التجاري العمليات التي يقدمها اليقصد بالتمويل 

ومن ابرز ادوات التمويل االسالمي المعمول بها في ، اإلسالميةسلع للعميل وفقا للطريقة 
   : فلسطين ما يلي 

 أن بمعنى ،وتتم من خالل تقديم المال من قبل المصرف والعمل من قبل العميل: المضاربة -
 . الخسائر بناء على االتفاق المسبقأو األرباحلعميل وتوزع تتم الشراكة بين المصرف وا

  بزيادة بيعها للعميلوإعادةوتتم من خالل شراء سلعة وتملكها من قبل البنك : المرابحة  -
 .على تكلفتها أو ثمنها ويتم تحديد هذه النسبة في الوعد المسبقنسبة محددة 

وتتم عملية التمليك حسب االتفاق المسبق وهو التأجير المنتهي بالتمليك، : البيع التاجيري  -
 . )2004.هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية(على قسط اإليجار ومدته
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 :البنوك التجارية : ثانيا
منشآت اقتصادية وهي  ا،أماكن التقاء عرض األموال بالطلب عليه البنوك التجارية هي

  أو بيعا وشراء،)التسهيالت ( وإقراضا،)الودائع (امتخصصة تعمل في إدارة األموال حفظً
حيث تمثل الودائع المصدر األساسي لمواردها إذ " مصارف الودائع"وقد سميت  )تبديل العملة(

أموال المودعين التي تستحق عند الطلب أو بعد فترة من الزمن، كما تقوم بمنح  تقوم بقبول
 )2003. سحنون.(لفة قروضا قصيرة األجل بضمانات مختالعمالء

 

وتكمن أهمية البنوك التجارية في أي دولة في الدور الذي تقوم به في القطاع االقتصادي، فهي 
 تمويل إلىاالقتصاد من خالل نشاطها مع العمالء، حيث بدأ حديثا التوجه تعمل على دفع عجلة 

العقول بتنفيذ وبذلك تتاح الفرصة ألصحاب المشاريع بشكل اكبر من التمويالت الشخصية، 
 .المشاريع المقترحة بما يعود بالنفع على البنك و على المستفيد من التمويل

 
 بل وتعظيمها، اإلرباح كمثل أي شركة مساهمة في تحقيق مثله البنك التجاري أهدافوتتلخص 

فالبنوك التجارية تحرص دائما على جودة الخدمة المقدمة حتى وكذلك االستمرار والنجاح للبنك، 
ستطيع المنافسة وخصوصا أن سعر الفائدة والعمولة متقارب نسبيا مما يجعل جودة الخدمة هي ت

 .أساس التفضيل بين البنوك
 

تتكون أرباح البنوك التجارية من الفرق ما بين العموالت الممنوحة للعمالء على الودائع والفوائد              
 .ضافة إلى االستثمارات الخارجيةوالعموالت المكتسبة من التسهيالت ، ومن تجارة العملة، باإل

 العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك التجارية تندرج تحت بندين رئيسيين همـا قبـول                إن
قـانون   ( العمليات التي يقوم بها البنـك التجـاري        أهمالودائع ومنح التسهيالت، وفيما يلي بيان       

 :) 2010.المصارف الفلسطيني
 

 : قبول الودائع 
 يتم االتفاق عليها مسبقا، وتمثل لفترة التي يدخرها الجمهور لدى المصرف األموالهي الودائع 

التي يقوم بها البنك، في المقابل يحصل المودع الودائع الجزء الرئيسي من العمليات المصرفية 
وهو صاحب األموال على نسبة فائدة متفق عليها مسبقا، وتتأثر نسبة الفائدة بنوع العملة، ومقدار 

المتمثلة بالمنافسة يولة المتوفرة منها، وسعر صرفها للعملة المحلية، وكذلك حالة السوق الس
 : قسمين وهي إلىتنقسم الودائع وجذب الزبائن، 
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 حسابات التوفير فهي ال أما، ألجل وتتمثل في حسابات التوفير وودائع :ودائع تحت الطلب -
 معرضة ألنهان نسبة متدنية وذلك ترتبط بمدة ويحصل صاحبها على نسبة فائدة وعادة تكو
، وفيما يخص الودائع  بشكل كبيرللسحب في أي وقت وال يستطيع البنك من االستفادة منها

وفي حال تم سحب الوديعة ما مسبقا،  متفق عليه وبسعر فائدة فهي مرتبطة بمدة محددةألجل
 .ة من االتفاقيفان صاحبها يقوم بدفع عمولة على الفترة المتبق

وتتمثل في الحسابات الجارية التي يكون عليها حركة مستمر من سحب وإيداع :  جاريهودائع -
قانون ( .وتحويل وغيرها، ويستوفى من صاحب الحساب عموالت مختلفة ترتبط بالعملية

 ).2010.المصارف الفلسطيني

الوديعة ان ايداع أي مبلغ في البنك يندرج تحت بند قبول الودائع، وما يميز نوع مما سبق يتضح 
 .هو نسبة الفائدة، ومدة االيداع، والشروط على سحب المبلغ

 
 :منح التسهيالت

 بحيث يقوم العميل بسداد ،هي األموال التي يقدمها البنك للعميل مقابل فوائد محددةالتسهيالت 
، ومدة السداد، ومبلغ تلك األموال على أقساط، وتختلف الفوائد باختالف نوع عملة التسهيل

 ويتطلب حصول العميل على التسهيل ضمانات يقدمها للبنك وذلك ليحفظ البنك حقه في ل،التسهي
 سواء من العميل نفسه أو من الضمانات المقدمة ، وتختلف الضمانات ،استرداد المبلغ الممنوح
 .وكذلك حجم مبلغ التسهيل باختالف نوع التسهيل

 

الشخصية، شراء األصول، (المباشرة  ومن أنواع التسهيالت المقدمة القروض بكافة أشكالها
 )االعتمادات المستندية، سقوف الجاري مدين، الكمبياالت، الكفاالت(وغير المباشرة ، )المشاريع

 الودائع التي يمتلكها إلى  التسهيالت الممنوحةبنسبة المحتملةمخاطر لوتقاس قوة البنك لمواجهته ل
، وبالتالي تقل  اضافيةتسهيالتة البنك على منح ة كلما قلت قدرالنسبادت دزا، بمعنى انه كلما 

 أو اللجوء إلى منح   الحصول على اكبر كم من الودائعإلى البنوك مما يدفع البنوك أرباح
  ).2010.قانون المصارف الفلسطيني( . تسهيالت بضمانات اقل

 
غة في حجم التسهيالت ان التسهيالت االئتمانية تقوم بدور هام في الحياة االقتصادية، اال ان المبال

الممنوحة يؤدي الى اثار تضخم ضارة على المجتمع ككل وذلك من خالل زيادة عرض النقود 
وما يرافقها من انخفاض للقيمة الشرائية، لذا يتوجب على المصارف الفلسطينية الموازنة بين 

 .  التسهيالت والودائع، من خالل التحكم باسعار الفوائد والعموالت
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 صرافةالتنظيم مهنة  2.5.3.1.2
 والشيكات ،تعرف مهنة الصرافة على أنها شراء وبيع العمالت األجنبية والمعادن الثمينة

 وفقا للضوابط المحددة من قبل سلطة ،واالت الداخلية والخارجيةحالمصرفية وإصدار وقبول ال
 .النقد الفلسطينية

بسبب األوضاع السياسية التي   وذلك المنتشرة في فلسطين، أصبحت مهنة الصرافة من المهن
مرت بها فلسطين، ونتيجة لعدم وجود عملة فلسطينية واستخدام عمالت أجنبية في السوق 

قد لجأ عدد ال بأس به من رجال األعمال الفتتاح محالت للصرافة مهمتها تغيير الفلسطيني، ف
           ، لية بالعملة األجنبية أو تغيير العملة المح)اإلسرائيلية (العملة األجنبية بالعملة المحلية

مرسوم ترخيص ورقابة (.هة رسمية تشرف وتراقب هذا القطاعولذلك كان ال بد من وجود ج
 ).2008.مهنة الصرافة

 
 سلطة النقد الفلسطينية هي الجهة الوحيدة والمخولة من السلطة الوطنية الفلسطينية في تنظيم إن

 التي حددها القانون الفلسطيني لها، باألعمال صرافةالمهنة الصرافة، بحيث تضمن قيام قطاع 
  . أخرى مؤسسات مالية أعمال تتداخل مع بأعمالوعدم قيامها 

 مال يتناسب مع برأسكملة ، حيث تلزم الصراف باالحتفاظ أتشرف سلطة النقد على القطاع بو
 أون وعدم سحبه  في فلسطيالعاملة المال في احد البنوك رأسطبيعة وحجم عملياته، وان يودع 

 ).2008.مرسوم ترخيص ورقابة مهنة الصرافة.( سلطة النقدإلىتشغيله وتقديم ما يثبت ذلك 
  

  المتخصصاإلقراض مؤسسات 3.5.3.1.2
تعرف مؤسسات اإلقراض المتخصص بأنها مؤسسات أو هيئات اعتبارية تمارس أعمال 

السلطة الوطنية (.ام القانوناإلقراض أو التمويل ويجب أن تكون مسجلة ومرخصة وفقا ألحك
 ).2011 .132نظام رقم.الفلسطينية

لمصارف العربية ، أي قبل السماح ل1980عام  في فلسطين اإلقراضتزامن انتشار مؤسسات 
دها، وكذلك إن ، حيث كان السبب الرئيسي في وجو1981 عام فلسطينبمزاولة عملها في 

 حاجات ورغبات المجتمع الفلسطيني،  تشبعالمصارف اإلسرائيلية التي انتشرت في فلسطين ال
 .في بداية االنتفاضة األولىكانت تعيشها األراضي الفلسطينية حالة الفقر التي وكذلك 

 )2004.عيسى(
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 فئة معينة من إقراض أو لبتموي تهتم أنها المتخصص اإلقراض ما يميز مؤسسات أهم  إن
  تعمد في تمويلها أو إقراضها إلىصغر، والدم مبالغ صغيرة أو متناهية ال تقأنهاالمجتمع، حيث 

 .القروض االستهالكية أو القروض شخصية

 .)http://site.iugaza.edu.ps/yshorafa .غزه الموقع االلكتروني لجامعة(
 

ائيل، و إلى دعم وتهدف مؤسسات اإلقراض إلى خلق فرص عمل لأليدي العاملة داخل إسر
وترويج األعمال الصغيرة، وتشجيع النساء على القيام بدورهن في التنمية االقتصادية، وكذلك 
رفع المستوى المعيشي من خالل مشاريع اقتصادية مدرة للدخل، وأيضا تثبيت المزارعين في 

 .أراضيهم من خالل المشاريع االقتصادية

ها ما هو فرعا لمؤسسة دولية، ن فم،ي فلسطينوتختلف أشكال مؤسسات اإلقراض المتخصص ف
ومنها ما هو مؤسسة محلية ولكنه ممول من مؤسسات دولية ومنها على شكل البرامج، ويبلغ 

 .)2011.سلطة النقد الفلسطينية. (مؤسسة) 12(عدد مؤسسات اإلقراض العاملة في فلسطين 
 

تتابع وتنظم عمل هذه المؤسسات، إن سلطة النقد الفلسطينية هي الجهة الرسمية الوحيدة التي 
 تشرف وتراقب على أنها، حيث 2011لسنة ) 132(وذلك وفقا لما حدده النظام الفلسطيني رقم 

عمل هذه المؤسسات وذلك من اجل ضمان مساهمتها في تحقيق التنمية االقتصادية واستقرار 
السلطة .(إشرافها نطاق  بين المؤسسات الماليةاألعمالالنظام المالي، وكذلك منع التداخل في 

 . )2011).132(نظام رقم (.الوطنية الفلسطينية
 

وبالتحليل الواقعي لمؤسسات االقراض في فلسطين، يمكن تعريفها انها مؤسسات مالية تمارس 
احد مهام البنوك، وهي مؤسسات ربحية، وتكون مخاطر التعثر وعدم االلتزام بتسديد القرض 

 .اعلى منها في البنوك
 

  ورقابة للجهات ضمن نطاق إشراف تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال6.3.1.2
 سلطة النقد

تعليمات خاصة للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف  األموال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل أصدرت
سلطة النقد الفلسطينية، واقتصرت التعليمات على القطاع المصرفي وقطاع الصرافين وفما يلي 

 :ن هذه التعليمات بيا
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 القطاع المصرفيالتعليمات الخاصة ب 1.6.3.1.2
 تعليماتها للبنوك العاملة في فلسطين رقم األموال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل أصدرت

 ، حيث 2007لسنة ) 9(األموال رقم ، وذلك استنادا لقرار بقانون مكافحة غسل  )1/2009(
 تحتوي على جريمة أنقوم بها المصارف ومن الممكن  التي تلإلعمال منظمة التعليماتت جأ

أموال، ولذلك ألزمت البنوك بالقيام ببعض اإلجراءات والقواعد للتأكد من أن العملية غسل 
المطلوب تنفيذها من خالل المصرف ال تحتوي على جريمة غسل أموال، وفيما يلي بيان ألهم 

 : القواعد
 

 :التعرف والتحقق من العمالء: أوال

ب على البنوك التعرف والتحقق من العمالء عند بداية العالقة مع العميل أي عند نشوء يج
العالقة، وكذلك عند رغبة العميل بإجراء عملية مالية من تحويل أو سحب أو إيداع تزيد عن 

 .عشرة أالف دوالر أمريكي، سواء في عملية واحدة أو بمجموعة عمليات ومن وقت ألخر
 
بيق قاعدة التعرف والتحقق من العمالء باختالف طبيعة الحساب، فالشخص  تطإجراءاتوتختلف 

 من صحة والتأكد هويته للتحقق من جميع المعلومات الشخصية إبرازالطبيعي يطلب منه 
 كان وكيال عن الشخص إذا أماالبيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من مصادرها، 

 نسخة من إلى باإلضافةلة مصدقة من كاتب العدل صاحب الحساب فيتم طلب نسخة من الوكا
 كان صاحب إذاهوية الموكل وهوية الوكيل ومن ثم التحقق من صحة المعلومات، وكذلك الحال 

 .األهلية ناقص أوالحساب فاقد 
 

 فيجب التحقق من جميع المعلومات ، وهي الشركات والمؤسساتوفيما يخص الشخص االعتباري
التحقق من أسماء الشركاء  كافة المستندات مصدقة رسميا، وكذلك رازإبمن خالل الخاصة به، 

، والمستفيدين الحقيقيين وإرفاق من رأس المال% 10المساهمين اللذين تتجاوز ملكيتهم 
وكما هو الحال لحساب األشخاص االعتباريين، فان الهيئات األهلية ، المستندات المثبتة لذلك

 ، وكتاب اعتماد التواقيع، مطالبه بإبراز شهادة التسجيل،والجمعيات الخيرية وما في حكمها
 ).2009. اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.(اخلي وبيان هوية ممثلها القانونيوالنظام الد
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 :ذو المخاطرالعمالء : ثانيا

 وذلك لطبيعة عملهم الحساسة وما  الدولة السياسيين فياألشخاصيقصد بالعمالء ذوي المخاطر  
 االهتمام والعناية ايالئهمومنافع، وعند قبوله كعميل في البنك ال بد من رتبط بها من امتيازات ي

، وفي نفس اإلطارالخاصة، بحيث يحافظ عليه كعميل مميز للبنك وتقديم الخدمة له ضمن هذا 
 . كغيرة من العمالءأموالهالوقت تطبيق مبدأ التحقق من 

 
اطر عالية يتوجب على البنك زيادة االهتمام في عملياته عند تصنيف أي عميل على انه ذو مخ

 العليا عند بدء التعامل، اإلدارة من هويته بالشكل الدقيق، واخذ موافقة التأكدالمالية، بحيث يتم 
والتأكد من مصادر أموال العملية المالية، ويتوجب أيضا على البنك تبني نظام إلدارة المخاطر 

 اللجنة الوطنية لمكافحة غسل .( والمتابعة المستمرة والدقيقة لهمالناتجة عن هؤالء العمالء
  ).2009.األموال

 
 :العناية الخاصة: ثالثا

 والتي تشكل المالية درجات االهتمام في بعض العمليات أقصىيقصد بالعناية الخاصة بذل 
تقديم خدمة ، فعلى البنوك بذل االهتمام الخاص عند أموالخطورة في احتوائها على جرائم غسل 

 وإيداع، األجنبي، وتحصيل الشيكات الخارجية لطرف ثالث، وعمليات القطع األماناتصناديق 
 اللجنة الوطنية لمكافحة .(والحواالت المالية الداخلية والخارجية المتكررة، أوالمبالغ الكبيرة 

  ).2009.غسل األموال
 

ذا كان مبلغها كبيرا ، وعند الشعور ال بد من اإلشارة  إلى أن أي عملية مالية تشكل خطرا إ
بالخطر يتولد االشتباه في العملية، ويتم مقارنة العملية مع حجم نشاط العميل لتعزيز االشتباه أو 

 .رفضه
 

 :التدابير الداخلية: رابعا
وتوفير التدابير الوقائية لكشف عمليات غسل يتوجب على البنوك ترتيب أمورها الداخلية 

جب على البنوك تعيين مسؤول اتصال لمراقبة االمتثال ألحكام القانون األموال، بحيث يتو
واألنظمة واللوائح والتعليمات، وكذلك متابعة اإلجراءات الالزمة مع وحدة المتابعة المالية، وال 
بد من تدريب الموظفين على اكتشاف جرائم غسل األموال، وأيضا وضع دليل إجراءات أو 
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 اللجنة الوطنية لمكافحة غسل .(ة جريمة غسل األموالسياسة خاصة بالبنك لمكافح
  ).2009.األموال

 

 تقارير االشتباه: خامسا
يتوجب على البنك بموجب القانون الفلسطيني لمكافحة غسل األموال تزويد وحدة المتابعة المالية 

ج بتقارير عن العمليات التي يشتبه بأنها تحتوي على جريمة غسل أموال، ويتم تعبئة نموذ
  .اإلبالغ الخاص الذي يشتمل على بيان العملية المشتبه بها وسبب االشتباه بها ومبلغها

 والخاصة بالقطاع المصرفي األموال تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل إن هومن الجدير ذكر
 دليل وأوجدت ، بل األموال لم تقتصر في موادها على الية التعامل مع جريمة غسل ،الفلسطيني

 من خالل العمليات المالية التي تتم داخل القطاع األموال لمكافحة عمليات غسل رشاداتإ
 .المصرفي

 
 بشكل عام، وطرق األموال المرفق بتعليمات اللجنة الوطنية مراحل غسل اإلرشاداتبين دليل و

اسب ، وكذلك إجراءات من المن من خالل العمليات المالية التي تقوم بها المصارف األموالغسل 
 اللجنة الوطنية لمكافحة غسل .(بنوك للحد من جريمة غسل األموالاتخاذها من قبل ال

 ).2009.األموال
 

 الصرافة التعليمات الخاصة بقطاع 2.6.3.1.2
 الفلسطيني رقم الصرافةأصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال تعليماتها الخاصة لقطاع 

 ، حيث 2007لسنة ) 9(انون مكافحة غسل األموال رقم ، وذلك استنادا لقرار بق) 2/2009(
 أن والتي من المحتمل ،جأت التعليمات منظمة للعمليات التي تمارسها محال وشركات الصرافة

، فان  وتبديلهاالعملة، ولكون مهنة الصرافة تقتصر على تحويل أموالتحتوي على جريمة غسل 
يمات الخاصة بالبنوك، حيث اقتصرت التعليمات التعليمات الخاصة بالقطاع هي جزئية من التعل

 أو اعتباريين نعلى تعليمات تخص التعرف و التحقق من العمالء سواء كانوا أشخاص طبيعيي
وكذلك تعليمات تخص العناية خاصة بالعمالء ذوي المخاطر، تعليمات أو منظمات غير ربحية، و

 وكذلك تعليمات بخصوص حفظ ،التأن الحواش وأيضا تعليمات ب،العمليات المالية الكبيرة
أنها تحتوي على عمليات  باإلضافة إلى اإلبالغ عن العمليات التي يشتبه ب،السجالت والمستندات

القانون الفلسطيني لمكافحة غسل (،)2009.اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.(غسل أموال
  ).2007.االموال
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كافحة غسل االموال والخاصة بالمؤسسات نطاق ان تعليمات اللجنة الوطنية لممما سبق يتضح 
مرحل غسل االموال، بمعنى ان هناك لت شاملة ومتالزمة أاشراف سلطة النقد الفلسطينية، ج

وكذلك بعد تنفيذ العملية  العملية المالية،  تنفيذ خالل قبل تنفيذ أي عملية مالية، وايضاتعليمات
حة الجريمة قبل البدء بتنفيذها، حتى وان تم البدء ، مما سهل على المؤسسات المالية مكافالمالية

 .بتنفيذ الجريمة اال انها لن تمر لتصبح امواال مشروعه
 

تحتوي التعليمات على تدابير واجراءات ذات كفاءة عالية بحيث يتم تطبيقها منذ بداية تعامل 
ى هذا الحد وانما العميل مع المؤسسة المالية وحتى االنتهاء من اية عملية مالية، ولم تقف ال

 .تعدته الى ضرورة االفصاح عن اية مبالغ يتم نقلها من والى فلسطين 
 

 األموالغسل : رابع الفرع ال4.1.2
 

 األموال مفهوم غسل 1.4.1.2
كل سلوك "  غسل األموال انه2007لسنة ) 9(عرف القانون الفلسطيني لمكافحة غسل األموال رقم

موال المتحصلة من إحدى الجرائم األصلية وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية يقصد به إخفاء أو تغيير هوية األ

 . )2007.القانون الفلسطيني لمكافحة غسل األموال(." لتبدو في ظاهرها متأتية من مصادر مشروعه
 

 لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فريق العمل المالي من قبل األموالتم تعريف عملية غسل 
 Mena Fatf)(  األصل هذا أن مع العلم المسبق ،ألصل استعمال أو امتالك أو حيازة أنهاعلى 

 أنها أي المشاركة في الضلوع بتلك الجريمة، أو ،تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة ما
 )2004. مينافاتف( . عمليات ألموال تم الحصول عليها من نشاطات غير مشروعة

 

شمل المساعدة واالشتراك في التحويل، ، ليلتحويل الماليويتعدى تجريم غسل األموال عملية ا
 أن، فمثال األموال المراحل التي يتم من خاللها غسل إحدىوذلك يتم من خالل التواطؤ وتهيئة 

 من متحصالت الناتجة أمواله إلدخال لمساعدته األمواليتم توفير حساب بنكي شخصي لغاسل 
 .)2007.ل األموالالقانون الفلسطيني لمكافحة غس( ."جرمية

 
 غسل األموال بأنه كل فعل ينطوي على اكتساب 2007لسنة ) 46(ووضح القانون األردني رقم 

األموال وحيازتها وإدارتها، بحيث تكون هذه األموال ناتجة عن مصادر غير مشروعه، أو 
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  أوالتمويه عن المصادر األصلية للمال المملوك، من خالل عمليات مشروعة سواء استثمارها
 ) .2007.قانون مكافحة غسل األموال األردني.( تحويلها أو التالعب بهاإدارتها أو

 

غسل  جرائميدعي أن أولى اختلف الفقهاء حول بداية ظهور جريمة غسل األموال فمنهم من 
لتهرب من الضريبة ا من خالل خالل بداية الثالثينيات من القرن الماضي، وذلك تاألموال قد تم

 .رف بهذا اإلسم الحالي ولم تكن تع

 العمليات التي قام بها رجال العصابات في يرجع عمليات غسل األموال، إلىوهناك رأي فقهي 
 تستخدم كطريقة ، حيث كانت التجارة والقوافل التجارية واألرباح الناتجة عنها،الصين القديمة

ات عن الوصول إلى حقيقة إلخفاء أموال الجريمة في بالط الحكام، وإلبعاد أعين الشرطة والسلط
 .شمس الدين( . كانت تتخذ من التجارة ستارا إلخفاء أموال الجريمةإال أنها بالفعل ،الثروات
2001(. 

 

 لجريمة غسل األصلية وذلك من خالل تحريم الجرائم األموال، تجريم غسل اإلسالمولم يغفل 
 ، )"نما رزقناكم واشكروا هللا إن كنتم إياه تعبدويا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات  "(قال تعالى ف، األموال

 فريقا من أموال الناس باإلثم لتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام تأكلواوال  "(وقال أيضا 

ومما سبق يتبين أن اإلسالم دعا إلى كسب الحالل واالبتعاد عن المال الناتج عن ، )"نوانتم تعلمو
 ).سورة البقرة. الكريمالقران(.محرمات 

 

وال بد من اإلشارة إلى أن معاجم اللغة لم تضع تفسيرا لمصطلح غسل األموال، سوى مصطلح 
الجزء .المعجم الوسيط( والمقصود به إزالة األوساخ أو التطهير من اإلثم الغسل بمفرده

 ).كلمة غسل.الثاني
 ، وقد تتعدد المسميات األموال وهو تبيض أال األموال المصلح المرادف لغسل برز ومن هنا 

 عليها أطلق األموال، والبعض األخر يطلق عليها تبيض البعض فاخذ األموال،لعملية غسل 
 بالمجمل مسميات عديدة لجريمة أنها إال األموال، عليها تنظيف أطلق ومنهم من األموال،تطهير 
 .)2008.مباركي.(األموال وهي جريمة غسل أالواحدة 

 
تحويل األموال و اإليرادات الناتجة  ان يظهر جليا أن جريمة غسل األموال هي مما سبق يمكن

 العمليات  خالل من، إلى أموال و إيرادات نظيفة و مشروعة،اإلجرامية المختلفة النشاطات عن
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يضعف تعقبها  اجل إخفاء المصدر األصلي لهذه األموال بدرجة من، والمصرفية المعقدة المالية
 المرحلة النهائية من مراحل غسل األموال أنها أموال ث تظهر هذه األموال في بحي،مالحقتهاو

 .شرعيه ونظيفة من خالل إدخالها في النظام المصرفي 
 

 األموال مراحل غسل 2.4.1.2
 تتم األموال جريمة غسل أن إلى األموالتوصلت معظم الدراسات المتعلقة بموضوع غسل 

 وتتمثل هذه المراحل األموال،ة من خطوات جريمة غسل  وكل مرحله تمثل خطو،بثالثة مراحل
الدمج، وفيما يلي بيان هذه ، ومرحلة  أو التمويه، ومرحلة التغطيةاإلحالل أو اإليداعبمرحلة 
 :المراحل 

 : مرحلة اإليداع أو اإلحالل: أوال 
حصلة من نشاطه دخال األموال النقدية المتإلمحاولة ال غاسل األموال بوهي المرحلة التي يبدأ بها

إلى النظام ) تجارة المخدرات، االحتيال، السرقة(الغير مشروع أو األنشطة غير المشروعة مثل 
 . المالي أو المصرفي

 
 وال ، غير مشروعهأنشطة مجمعه من أمواال األموال،وفي هذه المرحلة يكون لدى غاسل 

دليل  األموال، وتعتبر هذه انونق من جرائم يعاقب عليها المتأتية ألنها ، للعلنإظهارهايستطيع 
على الجريمة ولكونها بحوزة الشخص فهي دليل على ارتكابه الجريمة األصلية، لذا يعمد حاملها 

 . إلى إدخالها إلى النظام االقتصادي 
 

هذه المرحلة من في  األهمية تكمن، حيث األموال لغسل األساسية الخطوة اإليداعتعتبر مرحلة 
األصلية، وكذلك وضع األموال  الجريمة أدلة بضرورة التخلص من موالاألوجهة نظر غاسل 

بمؤسسات أو أنشطة اقتصادية مشروعة، تسمح بتحريك هذه األموال واالستفادة منها على أنها 
أموال نظيفة ونتجت من تجارة وتبادالت اقتصادية مشروعه، لذا يعمد غاسلوا األموال إلى 

تمثلة بالقطاع المصرفي وقطاع الصرافة وقطاع مؤسسات مؤسسات الدولة االقتصادية، والم
 . )2002.طاهر.(اإلقراض وقطاع التامين واألوراق المالية

 

  : أو التوظيفمرحلة التغطية أو التمويه: ثانيا
بعد أن تم إدخال األموال غير المشروعة المتحصلة من أنشطة جرمية إلى المؤسسات المالية في 

طمس عالقة األموال مع مصادرها غير المشروعة من خالل القيام وال بالدولة، يبدأ غاسلو األم
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، فتصبح األموال القذرة أمواال نظيفة ولكن ضمن نطاق العمليات المالية والمصرفية المتتالية
، وبذلك يمكن القول انه تم فصل األموال عن أصلها من خالل العمليات المعقدة المؤسسة المالية

 .)2008.مباركي.(داخل المؤسسة المالية 
 

مع األموال المتأتية من عمليات مالية مشروعه  المراد غسلها األموال وفي هذه المرحلة تختلط
،  في هذه المرحلة الصعوبة في اكتشاف الجريمةومن هنا تنبع ويصبح الفصل بينهما معقدا،

مالية المتتالية وذلك بسبب صعوبة الفصل بين األموال القذرة واألموال الناتجة من العمليات ال
وأيضا صعوبة تتبع العمليات المالية التي يقوم بها غاسل األموال من اجل التمويه على والمعقدة، 

أكثر المراحل خطورة لطبيعة العمليات المتتالية، حيث انه األموال القذرة، وتعتبر مرحلة التغطية 
ولة األم، ومن هنا تسمى الجريمة من الممكن قيام غاسل األموال بعمليات مالية متتالية تتعدى الد

 .الدولية
 

ومن العمليات المالية المتتالية والمعقدة التي يقوم بها غاسل األموال في هذه المرحلة، نقل 
األموال وتحويلها من خالل النظام المصرفي، من دولة إلى أخرى تضعف بها الرقابة على 

 المصارف أو شراء أوراق مالية المصارف، وكذلك اللجؤ إلى الشيكات السياحية من خالل
وإعادة بيعها، وأيضا االستفادة من خدمات النوادي الليلية في تبديل العملة وتحويلها إلى نوادي 

 ) .2008.مباركي(قمار أخرى
 

 : مرحلة الدمج:ثالثا
تعتبر مرحلة الدمج المرحلة األخيرة من مراحل غسل األموال، وهي ناتجة عن نجاح مرحلتين 

وبذلك يكون غاسل األموال قد حصل على أموال يمكن دمجها باالقتصاد وكأنها تبدو  ،سابقتين
 . في ظاهرها أموال مشروعة

 

 بعلنية نشاطاتها، وذلك من خالل دمج هذه األموال في الدورة االقتصادية  هذه المرحلةوتمتاز
 المشروع  بحيث يصعب معها التمييز بين الثروة ذات المصدر،وخلطها في االقتصاد الكلي

 .وغيرها من الثروات ذات المصادر غير المشروعة وإضفاء الطابع القانوني على أعمالها
 

 بها، وذلك أمواله على اختيار الطريقة التي سيقوم بدمج األموالفي هذه المرحلة يحرص غاسل 
 شخص  يقوم بمشاركةأناتجة عن جرائم، فمثال  نأمواال اخفي بانتهاء هذه المرحلة يصبح قد ألنه

 ).2008.مباركي( .رأس المال بمشروع معين في 
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ويمكن دمج المراحل الثالثة السابقة في مرحلة واحدة، بحيث تتم عملية اإلدخال والتغطية والدمج 
لألموال المراد غسلها من خالل عملية مالية واحدة، وتكون هذه العملية في ظاهرها عملية 

حساب شركة من اجل زيادة رأس المال وفي األصل شرعية، ومثال ذلك أن يتم إيداع مبلغ في 
إن المال المودع ناتج عن جرائم أصلية ، وكذلك أيضا من خالل ميادين السباق وتذاكر 

 .مباركي( .الصفقات العقاريةوتجارة األسهم والسندات والسلع اليانصيب وأيضا من خالل 
2008(. 

 
القة بين العميل والمؤسسة المالية، وتنتهي مما سبق ان مراحل غسل االموال تبدأ بنشؤ العيتضح 

بانتهاء العالقة، حيث يعمد غاسل االموال الى الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية من اجل 
 .تحويل االموال الناتجة من جرائم الى اموال مشروعه، ويمكن دمج المراحل بمرحلة واحدة

 
 األموال لجريمة غسل األصلية الجرائم 3.4.1.2

 لجريمة أصلية الجرائم التي يمكن اعتبارها جرائم 2007 لسنة ) 9( رقم  القرار بقانونحدد
 غير مشروعه، وان العملية أموال، وتعتبر أي متحصالت من هذه الجرائم مصادر األموالغسل 

 :  بما يلي الجرائموتم تحديد هذه ،جريمة غسل أموالهذه المصادر هي الستخدام الالحقة 
 .بشر وتهريب المهاجريناالتجار في ال •
 المشاركة في جماعه إجرامية وجماعة نصب منظمة •
 . والنساءلألطفالاالستغالل الجنسي  •
 .االتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية •
  والذخائراألسلحةاالتجار غير الشروع في  •
 .االتجار غير المشروع في البضائع المسروقة •
 .الرشوة واالختالس •
 االحتيال •
 .تزوير العملة والوثائق الرسمية •
 .التزوير ، واالعتداء على الملكية الفكرية •
 . قانون البيئةألحكامالجرائم التي تقع مخالفة  •
 . البليغاإليذاء أوالقتل  •
 . اخذ الرهائنأو االحتجاز أوالخطف  •
 .السطو والسرقة •
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 .التهريب •
 . التهويلأو التهديد أواالبتزاز  •
 .التزوير •
 .أنواعهاة بشتى القرصن •
 . المالأسواقالتالعب في  •
 .الكسب غير المشروع •

 
 أي عوائد مالية تنتج من الجرائم سابقة الذكر تعتبر أموال مشبوهة، وناتجة عن أعمال يتضح ان

غير شرعية يجب مالحقتها، وإلقاء العقوبة الالزمة على محصلها، أو مالكها، أو محولها، أو من 
 .يساعد على ذلك 

 

  خصائص جريمة غسل األموال4.4.1.2

تختلف جريمة غسل األموال عن غيرها من الجرائم، وذلك لكونها جريمة اقتصادية، وذات بعد 
دولي، وهي أيضا جريمة منظمة، وتابعة لجريمة أخرى، وفيما يلي إيجاز ألهم ما يميز هذه 

 :الجريمة عن غيرها 
 

 غسل األموال جريمة اقتصادية: أوال
، وان هذه الدولةقتصاد سل األموال جريمة اقتصادية، وذلك الرتباطها الوثيق باتعتبر جريمة غ

الجريمة تؤثر سلبا و بشكل مباشر على القطاعات االقتصادية، ومن هنا فان هذه الجريمة تشوه 
 اقتصاد خفي، أو وتعمل على نمو قطاعات دون غيرها، وبالتالي يتشكل اقتصاد وهمي ،االقتصاد
.  المغسولة في االقتصاد يتشكل اقتصاد ناتج عن جرائم األموال استثمار  عندأخروبمعنى 

  )2008.مباركي(
 

 غسل األموال جريمة تابعه: ثانيا
األموال (األموال  الجريمة في غسل أداة وذلك الن ، جريمة تابعةاألموالجريمة غسل تعتبر 
وال دون أن تكون جريمة  وبالتالي ال يوجد جريمة غسل أم،أصليةناتجة عن جريمة ) القذرة

  .) 2008.مباركي( .سابقة لها ويعاقب عليها القانون
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 غسل األموال جريمة ذات بعد دولي: ثالثا
تعتبر جريمة غسل األموال جريمة ذات بعد دولي، وخاصة في المرحلة الثانية من مراحل غسل 

حويل األموال المراد األموال وهي مرحلة التغطية أو التوظيف، حيث يقوم غاسلو األموال بت
غسلها إلى دول أخرى تمويها عن مكان الجريمة االصليه، أو اختيار دولة تضعف بها الرقابة 

 ).2008.مباركي( .على المؤسسات المالية وبالتالي تشويه اقتصاد الدولتين في آن واحد
 

 غسل األموال من الجرائم المنظمة: رابعا
 وتنتهي بمكاسب مالية أصلية لكونها تبدأ بجريمة  جريمة منظمةاألموالتعتبر جريمة غسل 

 هو من األموال يكون غاسل أن فمن الممكن ،مشروعه، حيث تتسلسل الخطوات وبتنظيم ممنهج
يتجمع  اإلرهاب أو القتل أو ، القيام بجريمة التجارة بالمخدراتد عنفمثال، األصليةقام بالجريمة 

 من اجل إخفاء الجريمة السابقة من جهة، والحصول لدى الجاني أموال، يقوم بدمجها باالقتصاد
 ).2008.مباركي( .على أموال مشروعة من جهة أخرى 

 
  استعمال الوسائل والتقنيات الحديثة في جريمة غسل األموال: خامسا

 آلياتنظرا للتقدم التكنولوجي في مجال القطاع المصرفي، والتسابق من قبل البنوك لتطبيق 
ت المصرفية للعمالء، ومع ظهور الخدمات االلكترونية المتمثلة بطلبات تسهل تقديم الخدما

 عمليات مكافحة أصبحت وغيرها من الخدمات، أخرى حسابات إلىتحويل العملة والتحويل 
 .القيام بعمليات متتابعة وبوقت قصير حد ما، وذلك لسهولة إلى صعبه األموالغسل 

لتكنولوجي ساعد في زيادة نسبة االحتيال والنصب،  فيما يخص الجريمة ذاتها فان التقدم اأما
تعد من الجرائم األصلية لغسل األموال، ومثال على  البيئة للقيام بجرائم ت وفرأنها أخربمعنى 

 )2008.عجيل(.ذلك تلقي رسائل الكترونية من أشخاص غير معروفين لديك 
 

بالتنظيم والتخطيط الدقيق، وانه مما سبق يتبين ان جريمة غسل االموال من الجرائم التي تمتاز 
بغياب التعليمات والقوانين يصعب اكتشافها، وهي ذات طابع دولي واقليمي بحيث نقل االموال 
بين البلدان يشكل مرحلة من مراحل الجريمة، لذلك يعمد غاسلوا االموال الى الوسائل الحديثة 

وثيق باالقتصاد فانه ال بد من التي يصعب مراقبتها، ولكون جريمة غسل االموال لها ارتباط 
انشاء وحدات تحريات مالية مهامها مراقبة االموال داخل وخارج الدولة، وكذلك وجود عالقات 

 .دولية لمكافحة جريمة غسل االموال
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 األموال غسل أسباب 5.4.1.2
األموال في المجتمعات، وال سيما في جريمة غسل وتفشي  ظهور إلى أدت عديدة أسبابهناك 
التقدم االلكتروني وما رافقه من انعكاس على مختلف القطاعات، حيث يعتبر الفساد ظل 

اإلداري، والفساد االجتماعي، والفساد المالي، والفساد السياسي، من أهم مسببات جريمة غسل 
 :األموال، وفيما يلي بيان لهذه المسببات 

  
  الفساد اإلداري: أوال

 التعقيد وأيضا في تنفيذها، البطء أو إليه الموكلةموظف بالمهام  عدم قيام الاإلدارييقصد بالفساد 
 اإلداري النظام إلى تنفيذ المهمات، وهذا يعود أوفي المعامالت ما يسبب عدم تقديم الخدمات 

 يولد الطمع لدى ، فان عدم وجود الحوافز لدى الموظفينأخرىالمعتمد وسوء تنفيذه، ومن جهة 
 بأعمال معهم للقيام التواطؤ من اجل ، لهؤالء الموظفينالرشوةقديم  لتالدولة النفوذ في أصحاب

 .المتبع داخل المؤسسة  اإلداريتخالف النظام 
 

 إنهاء والمحسوبية، ويمكن والرشوة استغالل المصب العام اإلداري وصور الفساد أشكالومن 
 ير نظام للحوافز وتوف على سير العمل، من خالل المراقبة المستمرةاإلداري،ظاهرة الفساد 

 وكذلك توفير بحيث يولد الدافعية لدى الموظف النجاز األعمال وفقا لألنظمة المنصوص عليها،
 .)1999.محمود(. ومراعاة األسلوب العلمي في التعين، الوظيفي األمن

 
 الفساد االجتماعي : ثانيا

 الجريمة وعدم لهذه ، قبول المجتمعاألموالجريمة غسل ل كونه مسببايقصد بالفساد االجتماعي 
  على مستوى المجتمع،األموال من أي طبقة من المجتمع، بمعنى تفشي جريمة غسل رفضها

وينبع الفساد االجتماعي نتيجةً لغياب الوازع الديني واألخالقي وغياب لألنظمة والقوانين في 
يرة يولد نوع من المجتمع، ويمكن القول إن انقسام المجتمع إلى طبقتين أحداهما غنية واألخرى فق

 .الفساد االجتماعي 
 

ومما سبق يتولد الصراع االقتصادي بين الطبقتين وتلجأ كال الطبقتين إلى إحدى الجرائم من اجل 
الوصول إلى مبتغاها، فالطبقة الفقيرة وفي ظل غياب القيم المجتمعية قد تلجأ إلى التجارة في 

وكذلك الحال في الطبقة الغنية فقد تلجأ المخدرات من اجل الوصول إلى وضع اقتصادي أفضل، 
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إلى الرشوة من اجل تعظيم الثروة، مع العلم أن جرائم غسل األموال تنتشر بين الطبقة الغنية 
 .)2008.مباركي(.أكثر منها في الطبقة الفقيرة 

 

 الفساد المالي:ثالثا
 المتبعة المالية واألحكام ماليه تتنافى مع القواعد تومخالفايقصد بالفساد المالي وجود انحرافات 

والمنظمة لسير العمل المالي في الدولة، ويمكن اعتبار الفساد المالي مسببا لجريمة غسل 
بعدم تطبيق  األموال، وذلك من خالل قيام المؤسسات المالية بالتعاون مع غاسلي األموال،

موال المتحصلة للعميل أو القوانين واألنظمة المالية المتبعة في الدولة، بحيث يتم إخفاء أصل األ
 .التمويه عن مصادر األموال غير المشروعة

 
كزيادة  -وتقوم المؤسسات المالية بمثل هذه المخالفات من اجل المحافظة على استمرار عملها 

 والقوانين األنظمة وتطبيق األموالوبغض النظر عن طبيعة   -بأموال قذرة  مال شركة رأس
 من خالل التستر على المرحلة الثانية من أرباحها في زيادة ةوأيضا رغبة المؤسس، المتبعة

 عموالت وفوائد على هذه يرافقه بعمليات متتالية األموال فقيام غاسل األموال،مراحل غسل 
 )1997.حسن(. المؤسسة الماليةأرباح زيادة إلىالعمليات مما يؤدي 

 
  الفساد السياسي:رابعا

 من خالل ما ،نفوذ السياسي من اجل تحقيق مكاسب شخصية يقصد بالفساد السياسي استغالل ال
وتصنف المؤسسات المالية الشخصيات السياسية من ذوي يتمتع به الشخص السياسي من سلطة، 

 تتم عمليات غسل أن خاصة عن العمالء العاديين، ويمكن عناية ايالئهمالمخاطر، بحيث يتم 
 . السياسي من حصانه وعدم تفتيش من خالل استغالل النفوذ الذي يتميع بهاألموال

 
 هريبتاألموال دون قيود، من خالل ومما تقدم فانه يمكن للرجل السياسي القيام بجريمة غسل 

 وإعادة مالية بأوراق عينية مثل الذهب والمجوهرات واستبدالها أموال اقتناء أموال نقدية أو
 ).2006.الحمش( .استثمارها في مشروعات خاصة
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 سـلطة النقـد     إشـراف  من خالل المؤسسات المالية نطـاق        األموال غسل   يبأسال 6.4.1.2
 الفلسطينية

 أموالهم الشرعية على إلضفاء األموال الطرق التي يسلكها غاسلي األموال غسل بأساليبيقصد 
وتتم هذه الطرق من خالل الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية ضمن إشراف ورقابة ، القذرة

يما يلي بيان أهم طرق غسل األموال من خالل القطاع المصرفي، وكذلك من سلطة النقد، وف
 :، وأيضا من خالل مؤسسات اإلقراض خالل قطاع الصرافة

 

  القطاع المصرفي عمليات من خاللاألموال غسل 1.6.4.1.2
 ، حيث يقدم الخدمات المالية للعمالء مقابللكافة العمالءيقوم القطاع المصرفي بممارسة نشاطه 

 االدخار  وأيضا،عموالت محددة، ويقوم العمالء باالستفادة من الخدمات لتسهيل التبادل التجاري
 من اجل إتمام جريمتهم وصبغ ،و حفظ األموال، ويقوم غاسلوا األموال باستغالل هذه الخدمات

 وفيما يلي أهم الخدمات التي تقدمها البنوك ومن الممكن أن ،األموال القذرة بصبغة شرعية
 :تستغل في عمليات غسل األموال 

 
   النقديةاإليداعات:أوال

 بهدف تسهيل عملية ،لبنكاالحساب الشخصي لدى  في إيداعههو كل مبلغ يتم  النقدي اإليداع
 في ودائع بفوائد محددة، ويستخدم اإليداع النقدي من قبل غاسلي  بهدف استثمارهأو ،تجارية

غسل الموال وهي مرحلة اإليداع أو اإلحالل، وتكون األموال في المرحلة األولى من مراحل 
 ).2011.بنك فلسطين( .بداية الجريمة بإدخال المتحصالت الجرمية إلى النظام المصرفي 

 
 الحواالت المالية اإللكترونية  : ثانيا
 أخر، إلى من شخص أو أخر، إلىمن مكان  األموالنقل الحواالت المالية اإللكترونية ب يقصد

من خالل طلب تحويل يرسل الكترونيا، وتتضمن الرسائل  ت للشخص نفسه أو لغيره،سواء كان
, وأجهزة السحب اآللي, ، والبريد االلكتروني الهاتف ورسائل, الشاشات اإللكترونيةااللكترونية

والتي تتيح إرسال , )Swift -شبكة سويفت(ومن أشهر تلك الوسائل المستخدمة دوليا بين البنوك 
 . رسائل المالية عبرهاواستالم ال

 
المتتالية غير الشرعية بين الماليين من الحواالت الشرعية التي  الحواالت إخفاء السهل يعتبر من
إلتمام المرحلة   خدمة الحواالت المالية االلكترونية األموالحيث يستخدم غاسلوا, تنفذ يوميا
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,  المالية تنفذ في منتهى السرعة، ولكون الحواالت مرحلة التغطيةالثانية من غسل األموال وهي
, ألشخاص مختلفين وأماكن مختلفة  و في فترة زمنية قصيرةعدة حواالت تنفيذ وانه من الممكن

إذ يقوم غاسلوا األموال بعد إدخال األموال القذرة إلى النظام المصرفي، بإجراء عدة حواالت 
 ).2005.الربيعي(.ب تتبعها والتدقيق على مصدرهامتتالية، بحيث يصع

 

  االعتمادات المستندية: ثالثا
 بدفع ثمن البضاعة التي تم شراؤها من قبل مصدرإلى الالبنك من تعهد المستندي هو االعتماد 

وتستخدم االعتمادات المستندية في تسهيل التجارة الدولية، ويقوم البنك عند وصول عميل لديه، 
 دفعها و اعتبرها قرضا أو المشتري لدية  من حسابالبضاعة مستنداتها بدفع قيمة أوالبضاعة 

 ).2003.السيسي( . للمشتري مقابل ضمانات وبفوائد محددة
 بضاعة إلى المشبوهة األموال باستخدام االعتمادات المستندية لتحويل األمواليقوم غاسل 

 اإليه البنك مضافا إلىالمشتري بدفع قيمة البضاعة نقدا  مستوردة من خالل البنك، بحيث يقوم
 وتشكل االعتمادات المستندية المرحلة الثانية من مراحل غسل أقساط، من خالل العمولة، أو

 ).2003.السيسي(. بحيث يتم تحويل األموال القذرة إلى بضاعة شرعية ،األموال
 

  الجاري مدين سقفالقروض و : رابعا
الخدمات يستطيع تعتبر القروض وسقف الجاري مدين من التسهيالت المصرفية، ومن خالل هذه 

 مبرر إيجاد مشروعه، من خالل أموال إلى القذرة التي بحوزته األموال تحويل األموالغاسل 
ودمج المبلغ  سحب سقف الجاري مدين أو التي بحوزته، بحيث يقوم باالقتراض األمواللمجموع 

ية المراد غسله مع مبلغ القرض واستثمار مجمل المبلغ في أي من القطاعات، وتشكل عمل
 ).1998.قشقوش(.االقتراض المرحلة الثانية من مراحل غسل األموال 

 
   الشيكاتأوالسحب النقدي  :خامسا

 التي تم إيداعها في البنك مسبقا، ويتم السحب إما نقديا ةيقوم غاسل األموال بسحب األموال القذر
جرى العمليات  وبهذا يكون قد ادخل المال وأ،أو من خالل تحرير شيك داخلي أو شيك مقاصة

 ).2011.بنك القاهرة عمان(.المتتالية ومن ثم تم سحبه ماال مشروعا
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  بيع وشراء العمالت:سادسا
، وتتم عملية تبديل العملة داخل البنك  بيع وشراء العمالت تبديل العملة والتجارة بهايقصد بعملية

سل األموال من خالل وتسهيل شراء السلع، وتتم عمليات غمن اجل تسهيل التبادل التجاري، 
قيام غاسل األموال شراء مبلغ من عملة معينة بمال قذر من عمله أخرى، وهنا بتجارة العملة 

البنك االسالمي (  .فانه قام باستبدال المال القذر بمال مشروع ولكن بعمله أخرى
 ).2011.العربي

 

 التواطؤ داخل المصرف :سابعا

 األموال، حيث ان غسل عملية إلى تسهيل البنك موظفي أحد جانب من اإلجرامي التواطؤ يؤدي قد

الداخلي  الموظف تعلم أناألخيرة ل السنوات خالل باهظاً ثمناً دفعت التجارية واألنشطة المؤسسات
إعرف "وأصبح مفهوم , الخارجي العميل يشكله الذي القدر بنفس األموال بغسل تهديداً يشكل قد

 ).2008.مباركي( .كافحة غسل األموالجزءا ال يتجزأ من منظومة م" موظفك
 

 ع الصرافة عمليات قطا من خاللاألموال غسل 2.6.4.1.2
يقصد بمهنة الصرافة تحويل األموال وتبديلها من عملة إلى أخرى، وحديثا سمح لشركات 
الصرافة القيام بتحويل األموال من خالل شركات تحويل األموال العالمية أو من خالل البنوك، 

 .صولها على عمولة على التبديل أو التحويل مقابل ح
وتتمثل طرق غسل األموال من خالل , تعتبر هذه الصناعة من الصناعات مرتفعة المخاطرو

 إلى المنظمات ،شركات الصرافة بتحويل األموال غير الشرعية المستلمة نقدا من غاسلي األموال
 ويل المالي دور الوسيطبحيث تلعب شركات الصرافة والتح, اإلجرامية في بلدانها

 ).2008.مباركي(
 

  المتخصصاإلقراضمؤسسات عمليات  من خالل األموال غسل 3.6.4.1.2
 من خالل األموال بعملية غسل اإلقراض، من خالل مؤسسات األموالتتشابه عمليات غسل 

 القروض في البنوك ، وذلك القتصار هذه المؤسسات على نشاط واحد وهو تقديم القروض بكافة
 ، باالقتراض من هذه المؤسسات والحصول على مبلغ شرعياألموال، فيقوم غاسل أشكالها

  ومن ثم،المسألة التبرير عند وإمكانية الشرعية قذر ليضفي على مجمل المبلغ أخرودمجه بمبلغ 
 )2008.مباركي( . القطاعات إحدىيتم استثمار مجمل المبلغ في 
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 سلطة النقد إشرافمن خالل المؤسسات المالية نطاق  األموال جريمة غسل أنويمكن القول 
، األموال تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل إتباع تم إذاالفلسطينية، يمكن اكتشافها 

 .اإلحالل أو اإليداع وهي أال األولى كانت في مرحلتها إذاوخصوصا 
 

 األموال جريمة غسل رآثا 7.4.1.2
 وذلك تبعا لما نصت علية القوانين والمواثيق ، واجتماعية جريمة اقتصاديةاألمواليعتبر غسل 

وباعتبار جريمة غسل األموال كغيرها من الجرائم فإنها تضر واالتفاقيات الدولية والعالمية، 
 وفساد ،بمجمل القطاعات العاملة في المجتمع، ولكون غسل األموال ينتج عن فساد إداري ومالي

أثير غسل األموال السلبي على المجتمع وعلى االقتصاد  مما يجعل ت،اجتماعي وفساد سياسي
 :)1997.د الخالقعب(مباشراً، وفيما يلي بيان ألهم اآلثار االقتصادية واالجتماعية لغسل األموال 

 
  اآلثار االقتصادية لجريمة غسل األموال1.7.4.1.2

 األموالمة غسل ، ونظرا الرتباط جريتنفذ من خالله على القطاع الذي أثارا جريمة ألي إن
 جريمة األموال سلبية على االقتصاد بشكل عام، ولكون غسل أثارا فان لها ،بالقطاع االقتصادي

 من خاللها األموال إصدار الدولة التي تم – يؤثر على طرفي الجريمة األموالدولية فان غسل 
 :االقتصاد على اآلثار هذه، وفيما يلي بيان -لألموالوالدولة المستقبلة 

 
   سلبية على االستثمارأثار:والأ

 المستغلة في االستثمار األموال نقص إلى غير المشروعة من الدولة األمواليؤدي خروج 
في  نقص العرض إلى المستثمرين الداخليين في الدولة ، وكذلك إحباط إلىالداخلي، مما يؤدي 

 .مجاالت االستثمار

 باالستثمار في األموالك لقيام غاسلي  فساد بيئة االستثمار، وذلإلى األمواليؤدي غسل  -
 وبالتالي يحذون حذو ، بمحاكاة عمليات االستثمار المحليين يقوم المستثمرين حيثالخارج،
 . نحو االستثمار الخارجياألموالغاسلي 

 مالي مثل أو إداري حيث انه يتم من خالل فساد ، سلبا على االقتصاداألمواليؤثر غسل  -
 االستثمار المشروع أما وبالتالي ضعف حجم االستثمار الكلي، ،تالرشوة وتعقيد المعامال

 . خفض نسبة البطالة وكذلك زيادة الناتج المحلي إلىيؤدي 

 باالستثمار في المشروعات التي تنهض باالقتصاد الوطني، األموالعدم اهتمام غاسلي  -
 .ائد مشروعه استثمار من اجل الحصول على عوبأي القذرة األموالوهمهم الوحيد توظيف 
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عند احتضان دولة ما لجريمة غسل األموال، يكلفها ذلك عقوبات دولية تصل إلى تجميد  -
 .أرصدة الحسابات الخارجية، وأيضا عقوبات اقتصادية تضر بصادراتها واالستثمار فيها 

إلى ضعف الثقة وزعزعة سمة  في النظام المصرفي المشروعة غير األمواليؤدي دخول  -
عبد .(ي إلى انخفاض عمالئه وينتج عن ذلك انخفاض أرباحه البنك، مما يؤد

 .)1997.الخالق

 

 سعر صرف العملةأثار سلبية على :ثانيا
 على العملة المراد استبدالها، بحيث انه إذا كانت العرضيؤدي غسل األموال إلى زيادة  -

 ،لية على العملة المحالعرضعمليات غسل األموال ناتجة عن جرائم داخل الدولة يزيد 
 .)2003.الرهوان.(المحلية  سعر صرف العملة انخفاضوبالتالي 

، وبالتالي استنزاف األجنبية زيادة الطلب على العملة إلى بالعملة المحلية األموالؤدي غسل ي -
 .)2000.بنك مصر.(األجنبيةاحتياطي الدولة من العمالت 

 سوق العملة المحلية، إرباك إلى بسحب ودائعهم بالعملة المحلية يؤدي األموالقيام غاسلي  -
 .انخفاض القيمة الشرائيةوبالتالي 

 تاالرتفاع غير المبرر لسعر صرف العملة المحلية يشكل عائقا أمام دخول استثمارا -
عبد .(خارجية بعملة أجنبية ، وكذلك يؤدي إلى انخفاض االستثمارات بالعملة المحلية

  ).1997.الخالق

 

 الدخل القومي سل األموال على  غتأثير: ثالثا
حصل فئة من المجتمع تتؤثر عمليات غسل األموال على توزيع الدخل القومي في المجتمع، إذ 

 حق، كما أن هذه األموال ناتجة عن دخول غير  وجهعلى أموال تفوق نصيب الفرد دون
مشروعة، وبالتالي تحول طبقة من المجتمع إلى طبقة غير منتجة وتحظى بنصيب أعلى من 

لمنتجة، هذا ما يسمى بالتوزيع العشوائي للدخل القومي والذي يتولد عنه زيادة في الفجوة الطبقة ا
 ).1997.عبد العظيم(.بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة 

 
 تأثير غسل األموال على االدخار:رابعا

يؤدي غسل األموال إلى هروب رؤوس األموال إلى خارج الدولة، وهذا يؤثر سلبا على مجموع 
لمدخرات المحلية، وبالتالي عجز الدولة من الوفاء باستثماراتها، وأيضا من الممكن أن تبقى ا
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ؤدي إلى اكتنازها األموال داخل الدولة وفي أيدي أصحابها، دون ضخها في االقتصاد مما ي
 ).1997.عبد العظيم(. وعدم استثمارها

 
  اآلثار االجتماعية لجريمة غسل األموال2.7.4.1.2
لية فإنها يمة األصة الجر، ووفقا لطبيعيمة غسل األموال جريمة ناتجة عن جرائم أصليةلكون جر

مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمجتمع، فعلى سبيل المثال غسل األموال الناتجة عن تجارة المخدرات 
تضر بالمجتمع باعتبار انه لم يتم القضاء على الجريمة األصلية، ومن هنا فان جريمة غسل 

 وفيما ، وارتفاع معدل الجريمة، من خالل البطالة،ؤدي إلى خلل في التوازن االجتماعياألموال ت
 :يلي بيان ألهم اآلثار االجتماعية لجريمة غسل األموال 

 
  خلل في التوازن االجتماعيإلى األمواليؤدي غسل  : أوال

 ،بقة فقيرةإلى تفاوت في طبقات المجتمع، حيث انه تنشا طبقة غنية وط األمواليؤدي غسل 
وكذلك يؤدي غسل األموال إلى  قتين،بوبازدياد عمليات غسل األموال تزداد الفجوة بين الط

 .)2000.بنك مصر.( .الالمباالة وعدم االنتماء إلى العمل
 

   ومعدالت الجريمةاألموالثانيا غسل 
، أصليةم  المتحصلة من جرائاألموال على الشرعية الصفة إضفاء من عملية األموالينتج غسل 
 إلى المجتمع أفراد باقي األموال جريمة غسل إتمامم بعد بمتحصالته األموال غاسلي ويدفع تمتع

مماثلة، من اجل الحصول على أموال وتحسين وضعهم المالي ، مما يؤدي إلى القيام بجرائم 
ارتفاع معدل الجريمة ، بمعنى إن نجاح جريمة غسل األموال يتناسب طرديا مع معدالت 

 .)2000.بنك مصر.(جريمةال
 

  غسل األموال وظاهرة البطالة: ثالثا
نظرا لنقل جزء من الدخل القومي إلى بلدان أخرى فان ذلك يؤدي إلى انخفاض االستثمار في 

 غاسل إن وأيضا، أموالها غسل ب وبالتالي انخفاض فرص العمل داخل الدولة التي يتم ،الدولة
 تقليل إلى القذرة مما يدفعه باألموال ه الوحيد تحقيق األرباح، هم الذي يقوم باالستثماراألموال

 ).1997.عبد العظيم( . العاملةباأليديالتكاليف المباشرة والمتمثلة 
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 األموال لجريمة غسل أخرى أثار: رابعا
 غاسل أن وتتمثل بزيادة معدالت االستهالك، حيث األموال لجريمة غسل أخرى أثارهناك 
أموال دون جهد أو تكلفة وبالتالي يقوم بإنفاق األموال على السلع الترفيهية، يحصل على  األموال

وأيضا من اآلثار السلبية لجريمة غسل األموال ظاهرة التضخم والتي ينتج عنها زيادة فقر الطبقة 
  وزيادة الديون العامة نتيجة،، وكذلك زيادة اتساع النشاط الخفي وزيادة غنى الطبقة الغنيةالفقير

 ).1997.عبد العظيم.(ادة العجز في ميزان المدفوعاتزي
 

ان جريمة غسل االموال لها اثارا سلبية على كافة المجاالت، ونظرا لخصوصية مما سبق يتضح 
وضع فلسطين وما تعانيه من احتالل وسيطرة على مواردها الطبيعية واالقتصادية، فانه ال بد 

، حتى تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة المحليمن محاربة هذه الجريمة على المستوى 
 .بسلطة النقد الفلسطينية من السيطرة على السياسة االقتصادية

 
نظرا الرتباط جريمة غسل االموال بجرائم سابقة فان ذلك يوثر على المجتمع من خالل معدالت 

 اثارا سلبية على الجريمة، وتفاوت طبقات المجتمع، ومن الناحية االقتصادية فان لغسل االموا
 .االدخار واالستثمار وفي المحصلة النهائية ينعكس سلبا على الناتج المحلي االجمالي

 
 الدراسات السابقة : المبحث الثاني2.2

 
  الدراسات العربية1.2.2

 
 ) 2010(دراسة عبداهللا 

 القاهرة." األموال دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالميةغسلنخبة األقوال في مكافحة " بعنوان
 الدراسة إلى التعرف على أهم اآلثار المالية واالقتصادية واالجتماعية لعمليات غسل تهدف

 األموال والى المنظور غسلاألموال والى التعرف على عالقة الفساد االقتصادي بعمليات 
 . األموال غسلاإلسالمي ل

 
القتصادية حيث انه من خالل وتوصلت الدراسة إلى أهمية بلورة الثقافة اإلسالمية في الحياة ا

إغالق باب الحرام نتوصل إلى منع الجريمة وأيضا إن للتطور التكنولوجي دور كبير في تنامي 
 .هذه الظاهرة وكذلك البد من تعزيز مبادئ النزاهة والرقابة الذاتية



53 
 

ة وأوصت الدراسة بضرورة تعميق أواصر التعاون الدولي للحد من هذه الظاهرة وكذلك االستفاد
 .من تجارب الدول األخرى 

 
 ) 2009(دراسة شاهين

 دراسة - األموال وسبل تطويرهاغسلاالستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات : "بعنوان 
 فلسطين. الجامعة اإلسالمية ."تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين

 نوك العاملة في فلسطين الدراسة إلى معرفة االستراتيجيات المصرفية المتبعة من قبل البتهدف

 األموال وسبل تطويرها ، وذلك من خالل معرفة اإلجراءات التي غسلفي مكافحة عمليات 
 .تتبعها البنوك العاملة في فلسطين من اجل الحد من هذه الظاهرة 

 المسـح  من مستقاة معلومات على أساس بشكل المستند التحليلي الوصفي المنهج على االعتماد تم

 في الرئيس الدور عاتقها على يقع فئة ) 66( مجتمع الدراسة كامال وعددها تشمل  عينةل الميداني

 .األموال غسيل مكافحة عملية
 األموال ومراحله والعوامل المؤثرة فيها وأسباب وجودها غسل وكذلك أوضحت مفهوم 

ار االقتصادية إلى الحد من تناميها وكذلك بينت اآلث والتطبيقات المستخدمة لمكافحتها بما يؤدي
على مجمل  واالجتماعية التي تنجم عن هذه الظاهرة و مدى تأثير هذه الظاهرة ونتائجها السلبية

 .النشاط المصرفي 
 غسيل مكافحة ظاهرة تعزيز في المصرفية تساهم السرية قوانين انوتوصلت الدراسة الى 

 يساعد في المالية اتوالمؤسس المصارف على الرقابة ، وايضا ضعف المشروعة غير األموال

 .األموال، وان التقدم التكنولوجي يزيد من احتمالية عمليات غسل اموال غسيل ظاهرة انتشار
الخصوص مع التركيز على   وأوصت بضرورة اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الالزمة في هذا

ز الجها(بها لوقاية  بعض القضايا والموضوعات التي تتطلب توجيه عناية واهتمام خاص
 .وحمايته من األخطار الناجمة عليها) المصرفي

 
 ) 2009(عايش  ودراسة عبد الكريم

كلية ." األموال عبر قنوات التامين بحث تطبيقي في قطاع التامين في العراق غسل": بعنوان 
 العراق.بغداد للعلوم االقتصادية

 وأيضا، األموالل  توضيح كيفية استخدام منتجات التامين في عمليات غسإلى الدراسة تهدف
 . في قطاع التامين في العراقاألموالوضع سياسة مقترحة لمكافحة عمليات غسل 
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 ، ووظائفه، وأهميته، ومفهوم التامينوأثاره، ، ومراحلهاألموال،وقد تناولت الدراسة ماهية غسل 
 موالاأل مكافحة غسل كيفية ومن ثم األموال، في مكافحة غسل والمحلية الدوليةوكذلك الجهود 

 .ع التامينفي قطا
 وامتدت لتشمل قطاع ، تنامت بفعل التطوراألموال ظاهرة غسل أن إلىوتوصلت الدراسة 

 خوفا من عدم استمرار نشاطها ،ان المؤسسات المالية في الدولة تكافح غسل االموالو ،التامين
 .نتيجة للعقوبات المفروضة من السلطات المشرفة

ية أسوة بالبنك المركزي العراقي، تتولى مكافحة جريمة غسل وانه ال بد من وجود جهة رسم
 .األموال في قطاع التامين

وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ شركات التامين بكافة أنواعها في العراق إجراءات دقيقة 
 عليها في وحازمة للتعرف بهويات العمالء، وأيضا تفعيل اإلجراءات وااللتزامات المنصوص

قانون تنظيم التامين ومراقبته، وكذلك أن تقوم شركات التامين بإنشاء مكتب لإلبالغ عن غسل 
 .األموال 

 
 )2008(دراسة العاجز 

 األموال دراسة تطبيقية على المصارف غسلدور المصارف في الرقابة على عمليات ":  بعنوان
 فلسطين.ةالجامعة اإلسالمي".العاملة الفلسطينية في قطاع غزة

 في العاملة المصارف في المطبقة الرقابة وأدوات وسائل على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف

 التحقق إجراءات دراسة خالل من وذلك ومكافحتها، األموال غسل عمليات على للرقابة غزة قطاع

 .الداخلية الرقابة العميل، من
 وتم اختيار ، أسلوب الحصر الشاملاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي واستخدام

عينة عشوائية من مجتمع الدراسة المكون من فئة اإلدارة العليا في فروع وإدارات المصارف 
 .العاملة في فلسطين

 أي تنفيذ أو للعميل حساب فتح بعدم تلزم غزة قطاع في العاملة البنوك أن إلى الدراسة وتوصلت
 إجراءات تطبق المصارف وان عليه، التعرف إلجراءات هائاستيفا عدم حال في مصرفية معاملة

 الميزانية في انخفاض هناك أن إلى توصلت كما جيدة، بصورة األموال غسل لمكافحة وقائية

 .األموال غسل ضد الموظفين وتثقيف تدريب لبرامج المصارف ِقبل من المرصودة
 العملية قيمة عن لنظرا بغض  عميلك اعرف سياسة تطبيق المصارف على أن الدراسة وأوصت

  وأيضـا  اإلضـافية،  والحذر الحيطة متطلبات بسبب العمل عرقلة عدم مراعاة أخرى جهة من
 أواصر تعميق و المشبوهة العمليات على التعرف في والمصارف النقد سلطة بين التعاون تعزيز
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 واضـح  اخليد إجراءات لدليل المصرف بإصدار باالهتمام الدراسة توصي كما الدولي، التعاون

 .األموال غسل عمليات لمواجهة وملزم
 

 ) 2007 (الرفاتي دراسة
 المصرفي النشاط فعالية على بها االلتزام واثر األموال غسل مكافحة عمليات":بعنوان

 فلسطين.الجامعة اإلسالمية."الفلسطيني
 النشاط ليةفعا على األموال غسل عمليات بمكافحة االلتزام اثر على التعرف إلى الدراسة تهدف

 األموال غسل ومكافحة المصرفية الخدمات بين العالقة الدراسة بينت حيث الفلسطيني، المصرفي
 .المصرفية بالسرية األموال غسل عالقة أخرى جهة ومن بالمصرف العمالء وثقة
 والعربية الدولية والجهود ، وأثارها ، ومراحلها األموال غسل عمليات مفهوم الدراسة تناولت وقد

 .األموال غسلب اإلرهاب عالقة استعرضت كما المبذولة،
 المصارف موظفي من عشوائية عينة اختيار وتم التحليلي، الوصفي المنهج على الدراسة واعتمدت

 .مفردة 94 بلغت غزة قطاع في
 وكذلك السلبية اآلثار من االقتصاد يحمي األموال غسل مكافحة انه إلى الدراسة توصلت وقد هذا

 عمليات لتطبيق سلبي تأثير هناك وان القانونية، المسائلة أو االنهيار من المصرفي نشاطال يحمي

 . السرية على األموال غسل مكافحة وإجراءات

 الحالة يراعي األموال غسل لمكافحة مستقل فلسطيني قانون وجود بضرورة الدراسة وتوصي

 .الفلسطينية
 

  )2006( الرياحيدراسة 
 .جامعة بيرزيت".ألموال على أحكام السرية المصرفية دراسة مقارنةاثر تبيض ا": بعنوان

 فلسطين
 الدراسة إلى معرفة اثر مكافحة تبيض األموال وعالقته بكشف السرية المصرفية وكذلك تهدف

معرفة مدى انتشار هذه الظاهرة في الوطن العربي وتبيان أراء الفقهاء في إقرار قوانين السرية 
 . المصرفية 

ت الدراسة انتشار ظاهرة غسل األموال وازديادها في ظل وجود قوانين للسرية المصرفية وتناول
تقدم الحماية واألمان لرؤوس األموال ، وأيضا مسؤولية البنك المدنية والعقدية من عمليات غسل 
األموال والجرائم األصلية لجريمة غسل األموال وأوضحت الدراسة قانون السرية المصرفية وما 

 .لحاالت التي يمكن بها كشف السرية هي ا
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مفهوم واضح لتبييض األموال والقوانين الخاصة بالمكافحة ، وكذلك وتوصلت الدراسة الى 
، وان السرية المصرفية ال يتم كشفها اال في لمصرفية وعالقتها بتبييض األموالمفهوم السرية ا

 .حال وجود عملية مالية مشتبه بها او قرار قضائي بذلك
 وخاص لمكافحة مستقل قانون بإصدار الفلسطيني المشرع يقوم أن ت الدراسة إلى ضرورةوأوص

  .الفلسطيني االقتصاد حماية وذلك من اجل المصرفية، للسرية آخر الموال، وقانون تبييض
 

 ) 2005(دراسة الطراونة والبطوش 
 في النظام القانوني  األموال ونطاق هذا االلتزامغسلأساس التزام البنوك بعمليات ": بعنوان
 الكويت.جامعة الكويت."األردني

 الدراسة إلى التعرف على اإلطار القانوني الذي يضبط الجهاز المصرفي األردني ويلزمه تهدف
 .بالقيام بواجبه تجاه الحد من ظاهرة غسل األموال
ني لسنة  وتعليمات البنك المركزي األرد2000وقد بينت الدراسة مواد القانون األردني لسنة 

 . بهذا الخصوص وكذلك بينت اآلثار المترتبة على االقتصاد من هذه الجريمة2001
 وان المصارف هي البيئة 1981ن المشرع األردني لم يلتزم باتفاقية فينا عام أوتوصلت الدراسة 

الخصبة لعمليات غسل األموال في ظل غياب قوانين تجرم هذه الظاهرة لذلك أوصت الدراسة 
صدار قانون خاص ينص على تجريم ظاهرة غسل األموال وإعادة النظر في بعض بضرورة إ

 .بنود قانون المصارف لضبط هذه الجريمة
 

 ) 2004(دراسة عطية 
جامعة ." األموالغسلمسؤولية مراجع الحسابات عن الكشف واإلفصاح عن جرائم ":بعنوان

 مصر.الزقازيق
ات عن الكشف واإلفصاح عن جرائم غسل  الدراسة إلى معرفة مسؤولية مدقق الحسابتهدف

 .األموال خالل عملية مراجعة الحسابات
وتناولت الدراسة مفهوم غسل األموال ومراحله والطرق الوقائية والعالجية للحد من ظاهرة 

 . األموال وطرق مراجعة نظم وإجراءات الرقابة الداخلية وبشكل دوريغسل
 بمكاتـب  العـاملين  الحسابات مراجعي أراء عرفة استخدام المنهج الوصفي في الدراسة،لم تم

 .مفردة 100 من عينة على سنوات 10 عن العملية خبراتهم تقل ال والذين، مصر في المراجعة
وتوصلت الدراسة إلى أن جزء كبير من العينة لم تبد اهتمام بجرائم غسل األموال واآلثار 

رورة متابعة عمليات غسل األموال من المترتبة عليها وان جزء أخر من المبحوثين دعا إلى ض
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 .قبل المراجع الداخلي وفي حالة عدم توفر اإلمكانية الداخلية التوجه إلى مراجع خارجي

في الكشف عن عمليات غسل   الحساباتمراجع دور إغفال عدمواوصت الدراسة بضرورة 
 على لمفروضةا والمتطلبات المهنية المتطلبات بين الفجوةاالموال، وكذلك ضرورة تقليل 

 .األموال غسيل مكافحة قانون من المراجع
 

 )2003(دراسة المبارك 
جامعة نايف العربية ." األموالغسلدور البنوك التجارية في الرقابة على عمليات :" بعنوان 

 السعودية.للعلوم األمنية
 عمليات لمكافحة التجارية المصارف في المتبعة الرقابة طرق على التعرف إلى الدراسة تهدف

  .الظاهرة هذه على الرقابة في البنوك التزام ومدى األموال غسل
 الرقابة مفهوم أوضحت كما وأساليبها، ومراحلها وأثارها األموال غسل مفهوم الدراسة تناولت وقد

 .وخصائصها وأدواتها والخارجي الداخلي ومصدرها وأنواعها من
 موظفي من بسيطة عشوائية عينة اختيار تمو التحليلي، الوصفي المنهج على الدراسة اعتمدت

 . المتحدة العربية اإلمارات دولة في دبي مدينة في وأجنبية عربية لمصارف التجارية المصارف

 غسل لمكافحة الرقابية واإلجراءات األساليب بقوة تتبع دبي في المصارف إن إلى الدراسة توصلت 

 عمليات لمواجهة الخبرة يكسبهم البنك موظفيل باستمرار تدريبية دورات عقد نأ كما األموال،

 .األموال غسل

 غسل تجرم التي واألنظمة القوانين بأهم المصارف موظفي تثقيف  بضرورة الدراسة وتوصي

 بضرورة توصي كما الدولة، في والمالية المصرفية المؤسسات على الرقابة عمليات وتنظم األموال

 .دبي في التجارية والمصارف المركزي راتاإلما مصرف قبل من الرقابة نظام تفعيل
 

 األجنبية الدراسات 2.2.2

  Aluko, Bagheri(2012)دراسة 

 The impact of money laundering on economic and financial :"بعنوان 

stability and on political development in developing countries: The 
case of Nigeria" 

 علىل األموال تأثير ظاهرة غس وتقييمتحليل عميق لظاهرة غسل االموال ،  إلىهدفت الدراسة 
 على النقيض من ، في البلدان النامية واالستقرار المالي والسياسية والنمو االقتصاديالتنمية

 .البلدان المتقدمة
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 ،انويةيعتمد على الحقائق الواردة في المصادر الث الذي تحليلي الالمنهج على الدراسة اعتمدت
 .التحليالت االجتماعية واالقتصادية لظاهرة غسل األموالأيضا و

للتاثر بظاهرة غسل االموال، وان غسل  أكثر تعرضا الناميةأن البلدان  وتوصلت الدراسة
االموال يقف عائقا امام التنمية االقتصادية والسياسية واالستقرار المالي، على النقيض من الدول 

 .حت الدراسة العالقة بين الفساد وغسل األموال في البلدان الناميةاوضتقدمة، وكذلك الم

تدابير تشريعية لخطر غسل األموال على المستوى الوطني، بضرورة وجود  واوصت الدراسة
وعدم التراخي مع غاسلي االموال من خالل واستغالل البيئة التنظيمية ، وضرورة بناء نظم 

 .ر االضطرابات المدنية والسياسية لمعظم البلدان الناميةمالية قوية جنبا إلى جنب مع استمرا
 

 ) Myers) 2001دراسة 
 International Standards and Cooperation In "The Fight Against:"بعنوان 

Money Laundering" 

هدفت الدراسة إلى إبراز أهم المعايير الدولية، ومجاالت التعاون بين الدول من اجل مكافحة 
 .موالغسل األ

وتناولت الدراسة الطرق التي يمكن من خاللها تحقيق التعاون الدولي في مكافحة غسل األموال، 
 .وكذلك أهمية مكافحة غسل األموال على الصعيد الدولي

 
 انه قادر على ضبط جريمة تحقيق التعاون الدولي على اعتباروتوصلت الدراسة إلى ضرورة 

تجه نحو الدول التي ال تمتلك أنظمة قوية في مجال غسل األموال، حيث أن غسل األموال ي
 .مكافحة غسل األموال

 
 )Gustitus , Bean ,and Roac) 2001دراسة 
 "Correspondent Banking A Getaway For Money Laundering": بعنوان

هدفت الدراسة إلى التحقق من دور البنوك المراسلة في عمليات غسل األموال في الواليات 
 .دة األمريكيةالمتح

وتناولت الدراسة مفهوم غسل األموال، وماهيته، ومراحله، وكذلك مفهوم البنك المراسل، 
وطبيعة عمل البنك المراسل، وتوصلت الدراسة إلى أن أنظمة العمل المتبعة من قبل البنوك 

ل نوع المراسلة تسمح بتمرير عمليات غسل األموال من خاللها إلى الواليات المتحدة، وهذا يشك
من الخطر على اقتصاد الواليات المتحدة، وان معظم المصارف األمريكية ال تعتمد أنظمة كافية 
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 .للوقاية من غسل األموال
وأوصت الدراسة بضرورة منع المصارف األمريكية فتح حسابات مراسلة لدى البنوك األجنبية، 

مكافحة غسل األموال لتشمل إال بعد التحقق بشكل كاف من أنشطتها ، كما يجب تعديل قوانين 
متابعة نشاط البنوك المراسلة، وأيضا ضرورة تدريب العاملين في المصارف األمريكية لمواجهة 

 .مخاطر غسل األموال من خالل البنوك المراسلة
 

 The Consequences Of Money: " بعنوان ) Me Dowel and Novis) 2001دراسة 

Laundering And Financial Crime" 

 والجرائم المالية، وتوصلت األموال التعرف على عواقب جريمة غسل إلىدفت الدراسة ه
ر اجتماعية  مخاطإلى المصارف، وكذلك إفالس يزيد من خطر األموال غسل أن إلىالدراسة 

ي على  تشوه القرارات التي ينبغاألموال جرائم غسل إن وأيضا، ناتجة عن الجرائم األصلية
خاذها، وأيضا تفقد الحكومة السيطرة على السياسة االقتصادية والمالية، المؤسسات المالية ات

وأوصت الدراسة ضرورة نشؤ عالقات وتعاون دولي للحد من هذه الجريمة المالية وضبط 
 .غاسلي األموال 

 
 :يتضح من تحليل الدراسات السابقة انها تناولت بشكل اساسي 

 . جريمة غسل االموالمفهوم غسل االموال، والمراحل التي تمر بها -

العالقة بين غسل االموال والسرية مخاطر غسل االموال على المؤسسات المالية، و -
 .المصرفية

 .دور الرقابة الداخلية والخارجية في الكشف عن عمليات غسل االموال -

 .تاثير غسل االموال على التنمية االقتصادية  -

 

  الدراسات السابقة عن الحاليةما يميز الدراسة
 ستركز على كيفية المتابعة من خالل الجهة المشرفة على جديد والمتوقع من هذه الدراسة انهاال

اللجنة ، حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به   الفلسطينيالجهاز المصرفي
 في القطاع المصرفي لحد من ظاهرة غسيل األموالالوطنية لمكافحة غسل األموال في ا

 .الفلسطيني
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لحـد مـن    ادور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في        جل تحقيق هدف الدراسة، وهو      أمن  

، فقد تضمن هذا الفصل وصـفا لمـنهج         الفلسطيني القطاع المصرفي    فيظاهرة غسل األموال    
 كما يعطي وصفا مفصال ألداة الدراسة وصدقها وثباتها وكـذلك إجـراءات             ،سة ومجتمعها الدرا

 . في استخالص نتائج الدراسة وتحليلهااإلحصائية التي استخدمها الباحثالدراسة والمعالجة 
 

  منهج الدراسة1.3
لى وصف  ، والذي يعرف بأنه المنهج الذي يهدف إ       ، منهجاً للدراسة   المنهج الوصفي    تم استخدام 

الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا بحيث يؤدي 
ذلك إلى الوصول إلى فهم لعالقات هذه الظاهرة إضافة إلى الوصول إلى استنتاجات وتعميمـات         

 .تساعد في تطوير الواقع المدروس
 

  مجتمع الدراسة2.3
مخاطر واالمتثال في القطاع المصرفي، والبالغ عددهم مسؤولي التكون مجتمع الدراسة من 

 .2013مسؤوالً في البنوك، وفق إحصاءات البنوك لسنة ) 25(
 

 في  الدراسةمجتمعتوزيع ) 8:3-1:3(، وتبين الجداول  مجتمع الدراسةمسح جميع أفرادوقد تم 
رة، والمستوى  الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخب تبعاً لمتغيراتالبنوك

 .الوظيفي، وطبيعة عمل البنك، ونوع البنك، وعدد الفروع
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 متغير الجنس-1
 

  الجنس الدراسة تبعا لمتغيرمجتمعوصف : 1:3جدول 

 %النسبة المئوية  التكرار الجنس

 64.0 16 ذكر

  36.0 9  أنثى

  100.0 25 المجموع

 
 :العمرمتغير -2

 العمرلمتغير  الدراسة تبعا مجتمعوصف : 2:3جدول 

 %النسبة المئوية  التكرار العمر

 16.0 4  سنة30أقل من 

 36.0 9  سنة40 -31

  48.0 12  سنة40أكثر من 

  100.0 25 المجموع

 
 :المؤهل العلميمتغير -3

 المؤهل العلمي الدراسة تبعا لمتغير مجتمعوصف : 3:3جدول 

 %النسبة المئوية  التكرار المؤهل العلمي

 8.0 2 دبلوم

 52.0 13 بكالوريوس

  40.0 10 ماجستير

  100.0 25 المجموع

 
 في المصارف العاملـة فـي        والمخاطر موظفي االمتثال من  % 92من الجدول السابق يتبين ان      

 .فلسطين من حملة الدرجات الجامعية
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 :عدد سنوات الخبرة متغير -4
 برة عدد سنوات الخ الدراسة تبعا لمتغيرمجتمعوصف : 4:3جدول 

 %النسبة المئوية  التكرار عدد سنوات الخبرة

 8.0 2  سنوات3أقل من 

 8.0 2  سنوات6 -3

 12.0 3  سنوات7-10

  72.0 18  سنوات فأكثر10

  100.0 25 المجموع

 
يتبين من الجدول اعاله ان اختيار موظفي االمتثال والمخاطر في المصارف يكونوا مـن ذوي               

 .لعظمى، وهذا امر ايجابي يعكس اهتمام المصارف بهذه الوظيفةالخبرة العالية بالنسبة ا
 
 :المستوى الوظيفي متغير -5

  المستوى الوظيفي الدراسة تبعا لمتغيرمجتمعوصف : 5:3جدول 

 %النسبة المئوية  التكرار المستوى الوظيفي

 28.0 7 رئيس قسم

 24.0 6 مراقب

  48.0 12 مدير دائرة

  100.0 25 المجموع

 
 : متغير طبيعة عمل البنك-6

  طبيعة عمل البنك الدراسة تبعا لمتغيرمجتمعوصف : 6:3جدول 

 %النسبة المئوية  التكرار طبيعة عمل البنك

 84.0 21 تجاري

  16.0 4 إسالمي

  100.0 25 المجموع
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 : متغير نوع البنك-7
  نوع البنك الدراسة تبعا لمتغيرمجتمعوصف : 7:3جدول 

 %النسبة المئوية  تكرارال نوع البنك

 48.0 12 محلي

  52.0 13 وافد

  100.0 25 المجموع

 
 .يوضح الجدول السابق الثقل النسبي للمصارف الوافدة على المصارف المحلية

 
 : متغير عدد الفروع أو المكاتب-8

  عدد الفروع الدراسة تبعا لمتغيرمجتمعوصف : 8:3جدول 

 %وية النسبة المئ التكرار عدد الفروع

 56.0 14  فرع15أقل من 

15-20 2 8.0 

  36.0 9 20أكثر من 

  100.0 25 المجموع

 

  الدراسةتا أدا3.3
، ألجل تحقيق أهدافها، وفيما يلـي        والمقابلة االستبانةأداتين هما    في هذه الدراسة      الباحث استخدم

  الدراسة تيوصف ألدا
 

  االستبانة 1.3.3
 بتطوير استبانه قة واألدوات المستخدمة فيها، قامن الدراسات الساببعد إطالع الباحث على عدد م  

لحد من ظاهرة غسل األموال     ادور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال       خاصة من أجل قياس     
األول : ، وقد تكونت األداة في صورتها النهائيـة مـن جـزأين        في القطاع المصرفي الفلسطيني   

 اللجنـة    دور  تقـيس  ، أما الثاني فقد تكون من الفقرات التي       تضمن بيانات أولية عن المبحوثين    
، حيـث    من ظاهرة غسل األموال في القطاع المصرفي       الحدالوطنية لمكافحة غسل األموال في      

 خمسـة وزعـت علـى     و،  )البنوك( موجهة للقطاع المصرفي     فقرة) 55(بلغ عدد هذه الفقرات     
 :يوضح ذلك) 9:3(مجاالت رئيسة والجدول رقم 
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 توزيع فقرات أداة الدراسة على المجاالت الرئيسة لدور اللجنة الوطنية لمكافحة 9  :3:جدول
 لحد من ظاهرة غسل األموالاغسل األموال في 

 المجال الترتيب
عدد 
 الفقرات

 9 التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات سلطة النقد األول

 الثاني
اللجنة الوطنية لمكافحة وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية الصادرة عن 

 غسل األموال
8 

 14 التدابير الوقائية المتبعة من قبل المصارف الثالث
 13 التدابير العالجية المتبعة من قبل المصارف الرابع
 11 الخبرة وتدريب الموظفين وتطوير السياسات الخامس

 55 المجموع

 
ليكرت خماسي األبعاد، وقد بنيت الفقرات باالتجاه قياس  م أساس علىالمقياستم تصميم هذا وقد 

 :اإليجابي وأعطيت األوزان للفقرات كما هو آتي
 خمس درجات : موافق جداً

 أربع درجات :  موافق
 ثالث درجات  : محايد

 درجتين : معارض
 درجة واحدة :  معارض جداً

سل األموال في الحد من  معيار تقدير مستوى دور اللجنة الوطنية لمكافحة غ10:3جدول 
 ظاهرة غسل األموال

  دوردورالالمستوى مستوى تقدير تقدير   النسبة المئويةالنسبة المئوية  الفترةالفترة

 منخفض جداً % 68.8أقل من  3.44أقل من 
 منخفض  %76.4-68.8من  3.82 -3.44
 متوسط  %84.2-76.6من  3.83-4.21
 مرتفع  %92.0-84.4من  4.22-4.60
 مرتفع جداُ فأكثر% 92.2  فأكثر4.61
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 االستبانةصدق  1.1.3.3
 

علـى  االسـتبانة   وذلك بعرض ،استخدم الباحث صدق المحكمين أو ما يعرف بالصدق المنطقي      
 بهدف التأكـد مـن مناسـبة        )مرفق قائمة بأسماء المحكمين    (محكم من ذوى االختصاص   ) 12(

ت  وانتماء كل منها للمجال الذي وضـع       ، وسالمة صياغة الفقرات   ا من أجله  تلما أعد االستبانة  
عدد  ويشير الباحث بأن. %80االستبانة فيه، وقد بلغت نسبة االتفاق بين المحكمين على عبارات 

 الباحث  فقرة، إال أن  ) 39(فقرات االستبانة بصورتها األولية قبل عرضها على المحكمين قد بلغ           
أخذ بآراء المحكمين الذين اجمعوا بضرورة زيادة عدد الفقرات في بعض المجـاالت، وحـذف               

قرات أخرى، وحذف فقرات ال تنتمي إلى المجال التي وضعت فيه، ليصل عدد فقرات االستبانة ف
 . فقرة) 55(في صورتها النهائية 

 
 ستبانةثبات اال 2.1.3.3

 )ألفـا كرونبـاخ   (مـل الستبانة ومجاالتها، باسـتخدام معا الداخلي لثبات القام الباحث باحتساب  
)Cronbach Alpha.(  

 سـتبانة  اال أبعـاد  كرونباخ ألفا علـى      ة بطريق  الداخلي  الثبات تيبين معامال ) 10:3(والجدول  
 : ودرجتها الكليةالمختلفة
 االستبانة المختلفة  بطريقة ألفا كرونباخ على مجاالت الداخلي الثباتتمعامال: 11:3 جدول 

 وعلى الدرجة الكلية

 المجال
 قيمة معامل الثبات

 بطريقة كرونباخ ألفا
 0.74 نين والتشريعات وتعليمات سلطة النقدالتقيد بالقوا

وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية الصـادرة عـن اللجنـة          
 الوطنية لمكافحة غسل األموال

0.80 

 0.76 التدابير الوقائية المتبعة من قبل المصارف

 0.79 التدابير العالجية المتبعة من قبل المصارف

 0.72 تالخبرة وتدريب الموظفين وتطوير السياسا

 0.89 الدرجة الكلية
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بطريقة ألفا كرونباخ المختلفة االستبانة  جاالتالثبات لممعامالت أن  )11:3(يتضح من الجدول 
وهي بذلك تعكس مدى اتساق فقرات  ،)0.89-0.72( بين تتراوحعلى محاور االستبانة 

 .االستبانة مما يمكّنها من قياس وفحص األسئلة التي ذهبت إليها الدراسة
 

 المقابلة 2.3.3

 نحو هدف معين، يقوم بها الباحث مع المبحوث الستثارة الموجهةتعني المقابلة المحادثة الجادة 
أنواع معينة من المعلومات الستغاللها واالستفادة منها وتستخدم المقابلة للحصول على تفاصيل 

، فهي تعطي بيانات ال يمكن الحصول عليها من خالل االستبيانقد أكثر عن موضوع الدراسة 
مفصلة عن أنماط السلوك االجتماعي أو تفسيرات معينة لهذه األنماط من السلوك، وتقترن 

 .المقابلة بدليل دراسة الحالة الذي يشتمل على عدة أسئلة تتعلق بموضوع الدراسة
افحة دور اللجنة الوطنية لمكاالستبانه للتعرف على اضافة الى وعليه فقد تم استخدام المقابلة 

غسل األموال في الحد من ظاهرة غسل األموال في القطاع المصرفي الفلسطيني، وقد تم مقابلة 
 لم تشملهم عينة طة النقد والبنوك الفلسطينية، ممنموظفاً ذوي مناصب مهمة في سل) 13(

 .الدراسة التي استجابت على أداة الدراسة األولى وهي االستبانة
  :أربعة محاوروقد جاءت أسئلة المقابلة في 

أثر تقيد القطاع المصرفي الفلسطيني بالقوانين والتشريعات الصادرة عن اللجنة          : المحور األول   
الوطنية لمكافحة غسل األموال وتعليمات سلطة النقد الفلسـطينية والخاصـة بمكافحـة غسـل               

 .األموال
جنة الوطنية لمكافحـة    أثر وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية الصادرة عن الل       : المحور الثاني   

 .غسل األموال والتي تخص القطاع المصرفي الفلسطيني على المصارف العاملة في فلسطين
أثر اإلجراءات الوقائية والعالجية التي تتبعها المصارف العاملة في فلسـطين           : المحور الثالث   

 .إجراءات على مكافحة جريمة غسل األموال
 .خبرة وتدريب موظفي المصارف في مكافحة غسل األموالالدور الذي تلعبه : المحور الرابع 

 
 خطوات تطبيق الدراسة  4.3

 : قام الباحث بالخطوات التالية
 . التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة -1

 .اةخذ اإلذن الخطي بتوزيع األدأ -2
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بانة  الدراسة، وقبل بدء المبحوثين بتعبئة االست      مجتمعالباحث بتطبيق االستبانة على أفراد      قام   -3
             ح الباحـث   طلب منهم أن يسجلوا المعلومات العامة في القسم األول من كل استبانة، ثم وض

 . وكيفية اإلجابة عن فقراتها ومن ثم أتيحت الفرصة لإلجابة عن الفقرات،هدف الدراسة
الباحث بتفريـغ اسـتجابات المبحـوثين تمهيـدا     م بعد أن تمت إجراءات تطبيق االستبانة قا   -4

 .SPSS) (الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةحليلها باستخدام لمعالجتها وت

موظفاً في سلطة النقد والبنوك الفلسطينية ذوي العالقـة بعمليـات           ) 13(إجراء مقابالت مع     -5
 .غسل األموال

تحليل نتائج المقابالت وتصنيفها وفق محكات علمية تتعلق بمكافحة غسـل األمـوال، ودور              -6
 . ألموالاللجنة الوطنية في غسل ا

 .، قام الباحث بتفسيرها ومناقشتها، وصاغ التوصيات المناسبةستخالص النتائجبعد ا -7

 
  اإلحصائية المعالجات5.3

 
بعد أن تم جمع البيانات تم إدخالها في الحاسـوب ومعالجتهـا إحصـائياً باسـتخدام البرنـامج            

 :وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية) SPSS(اإلحصائي 
، لحساب الوزن النسـبي لفقـرات أداة        توالتكرارا ، والنسب المئوية  ،متوسطات الحسابية ال -1

 .الدراسة ومجاالتها
 .باستخدام معادلة ألفا كرونباخاالستبانة  فحص ثبات -2
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )التحليل االحصائي (ميل الكالتحلي نتائج 1.4

 
 دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في الحـد مـن             على تعرفلا هذه الدراسة إلى     تهدف

ظاهرة غسل األموال في القطاع المصرفي الفلسطيني، ولتحقيق هدف الدراسة، فقد قام الباحـث              
عملية جمع البيانات عولجت ، وبعد بتصميم استبانة وتم توزيعها على جميع أفراد مجتمع الدراسة

وفيمـا يلـي عرضـا      ) SPSS(إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية      
 :للنتائج التي توصلت إليها الدراسة

 
 الرئيس النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 1.1.4

 
من وجهات   الحد من ظاهرة غسل األموال        الوطنية لمكافحة غسل األموال في     دور اللجنة ما  

 نظر مسؤولي المخاطر واالمتثال في القطاع المصرفي الفلسطيني؟
 

 :ويتفرع عنه األسئلة الفرعية اآلتية 
دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في الحد من ظاهرة غسل األموال في مجـال               ما   •

 ؟التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات سلطة النقد
كافحة غسل األموال في الحد من ظاهرة غسل األموال في مجـال            دور اللجنة الوطنية لم   ما   •

 ؟وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال
دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في الحد من ظاهرة غسل األموال في مجـال               ما   •

 ؟التدابير الوقائية المتبعة من قبل المصارف
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دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في الحد من ظاهرة غسل األموال في مجـال               ا  م •
 ؟التدابير العالجية المتبعة من قبل المصارف

دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في الحد من ظاهرة غسل األموال في مجـال               ما   •
 ؟الخبرة وتدريب الموظفين وتطوير السياسات

 
 اسـتخدمت   األول للدراسة، واألسـئلة الفرعيـة المنبثقـة عنـه،          السؤال نع اإلجابة أجل من

، 2.4 (ل، والجـداو  مستوى الدور النسب المئوية و  وواالنحرافات المعيارية    الحسابية المتوسطات
مستوى دور اللجنة الوطنية لمكافحـة غسـل        ، ولتقدير   ذلك بينت) 7.4،  6.4،  5.4،  4.4،  3.4

يعتمـد علـى المتوسـط     اًفقد استخدم الباحث معيار األموال، األموال في الحد من ظاهرة غسل   
، واالنحراف  4.02المتوسط  (الحسابي واالنحراف المعياري للدرجة الكلية لدور اللجنة الوطنية         

0.33.( 
 

  مجال التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات سلطة النقد1.1.1.4
 

 األموال في الحد مـن ظـاهرة غسـل          دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل    ما   :ونص السؤال   
 ؟األموال في مجال التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات سلطة النقد
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 واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لمجال التقيد  المتوسطات الحسابية:1.4جدول 
 بالقوانين والتشريعات وتعليمات سلطة النقد مرتبة تنازليا حسب تقدير مستوى الدور

ال
سل

سل
ت

 

 الرقم في
 المجال

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى تقدير 
 الدور

1 2 
 يقـوم  في المصرف مسؤول اتصال،      يوجد

بمراقبة االمتثال لقـانون مكافحـة غسـل        
 .األموال الفلسطيني

 مرتفع جداً 95.4 0.44 4.76

2 9 
 االحتفاظ بالمستندات المتعلقة بعمليـات      يتم

 .ه بها لمدة عشرة سنواتمشتب
 مرتفع جداً 94.4  0.46 4.72

3 3 
 وحدة المتابعة المالية بالعمليـات      إبالغ يتم

 تحتوي على عمليات غسل     بأنهاالتي يشتبه   
 . من قبل مسؤول االتصالأموال

 مرتفع جداً 93.6 0.69 4.68

4 4 
 المصرف بـاإلبالغ وفقـا لنمـوذج        يلتزم

ـ  من قبل    تمداإلبالغ المع   الوطنيـة   ةاللجن
 .لمكافحة غسل األموال

 مرتفع جداً 93.6 0.69 4.68

5 5 
 عدم انسجام طبيعـة عمـل العميـل     يعتبر

مقارنة بحجم عملياته المالية من احد أسباب       
 .ودواعي االشتباه

 مرتفع جداً 92.8 0.49 4.64

6 1 
 افحـة  مخـتص لمك   قسم بالمصرف   يوجد

 .الغسل األمو
 مرتفع 90.4 0.77 4.52

7 6 
 إجـراءات  المصرف بوضـع دليـل       مقا

 األموال قانون مكافحة غسل  بأحكاملاللتزام  
 .الفلسطيني

 مرتفع 89.6 0.87 4.48

8 7 
 وتـم  االتصال   لمسؤول موظف بديل    هناك

 .إبالغ وحدة المتابعة المالية بذلك
 متوسط 81.6 1.19 4.08

9 8 
 مراجعة العمليات المشتبه بها واستشارة      يتم

المصرف قبل إرسالها إلى    القسم القانوني ب  
 .وحدة المتابعة المالية

 منخفض 71.2 1.16 3.56

الدرجة الكلية لمجال التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات        

 سلطة النقد
 مرتفع 89.2 0.45 4.46

 ) 5(أقصى درجة للفقرة*
 



71 
 

 مـن   دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال فـي الحـد         أن  ) 1:4(يتضح من خالل الجدول     
ـ   ظاهرة غسل األموال في مجال التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات سلطة النقد           اً ، كان مرتفع

، حيث بلغت النسبة المئوية السـتجابات المبحـوثين عليهـا    )5، 4،  3،  9،  2 (ات الفقر جداً في 
يث  ح )6،  1 (تين الفقر في رتفعاًما كان م  نبي على التوالي،    )92.8،  93.6،  93.6،  94.4،  95.4(

على التوالي، وكان متوسـطاً   ) 89.6،  90.4(ا  مبلغت النسب المئوية الستجابات المبحوثين عليه     
وكان منخفضاً في  ،)81.6(حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين عليها ) 7(في الفقرة 

الكليـة  أما الدرجـة    ). 71.2(حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين عليها        ) 8(الفقرة  
حيث بلغت النسـبة    ، فقد كانت مرتفعة     التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات سلطة النقد     لمجال  

 ).89.2(المئوية الكلية الستجابات المبحوثين على هذا المجال 
 

أن تقيد القطاع المصرفي الفلسطيني في القوانين والتشـريعات          )1:4( الجدول   بياناتيتضح من   
 عن اللجنة الوطنية وسلطة النقد الفلسطينية، مـرده الـى امتثـال القطـاع             والتعليمات الصادرة 

 الوقوع فـي   لضمان عدم،المصرفي الى جهته المشرفة، وما يصدر عنها من قوانين وتشريعات   
التي قد يتكبدها المصرف نتيجة عدم تطبيق اي من القوانين والتعليمـات،            والعقوبات  الغرامات  

ين والتعليمات يعني فقدان المصرف لبعض الخدمات التي من الممكن وكذلك مخالفة اي من القوان
ومن جهة اخرى فان عدم تقيـد المصـرف بـالقوانين           ،  )البنوك المراسلة مثال   (تقديمها للعمالء 

 .والتشريعات يؤثر على سمعة البنك بين العمالء وبالتالي انخفاض حجم العمالء
، التي خلصت ان المؤسسات المالية فـي        )2009(وهذا ما توافق مع دراسة عبد الكريم وعايش         

الدولة تكافح غسل االموال خوفا من عدم استمرار نشاطها نتيجة للعقوبـات المفروضـة مـن                
 .السلطات المشرفة

 
 مجال وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل            2.1.1.4
 األموال

 

الوطنية لمكافحة غسل األموال في الحد من ظاهرة غسل األموال          دور اللجنة   ما   :ونص السؤال   
في مجال وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية الصادرة عن اللجنة الوطنيـة لمكافحـة غسـل               

 ؟األموال
 

  السؤال ن إلى نتائج اإلجابة ع2.4يشير الجدول 
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، لمجال وضوح األدلة  واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية المتوسطات الحسابية:2.4جدول 
اإلرشادية والتوعوية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال مرتبة تنازليا حسب 

 تقدير مستوى الدور

سل
سل

الت
 

 الرقم في
 المجال

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى تقدير 
 الدور

1 1 
 مـا يخصـه مـن       تطبيق المصرف ب  يقوم

 مجموعةاألربعين الصادرة عن    التوصيات  
 .  ∗∗∗∗) FATF( العمل المالي

 مرتفع 91.2 0.51 4.56

2 2 
 دليل اإلرشادات المعتمد من قبـل       يتصف

 .∗∗∗∗اللجنة الوطنية بالمرونة وسهولة التطبيق 
 مرتفع 90.4 0.59 4.52

3 7 
 األدلة اإلرشـادية فعالـة ومجديـة        تعتبر

 .لمكافحة غسل األموال في فلسطين
 مرتفع 89.6 0.51 4.48

4 6 
 تطوير األدلة اإلرشـادية والتوعويـة       يتم

بشكل دوري ومنتظم وإرساله لكافة موظفي 
 .المصرف

 مرتفع 86.4 0.69 4.32

5 3 
 دليل إرشادي معتمد من قبـل إدارة        يوجد

 .المصرف يختص بمكافحة غسل األموال
 مرتفع 85.6 0.84 4.28

6 5 
بسرعة  التعامل مع الحاالت المشتبه بها       يتم

فائقة دون الضرورة إلـى الرجـوع إلـى     
 .الدليل اإلرشادي لمكافحة غسل األموال

 متوسط 79.2 0.84 3.96

7 4 
 المصرف بإعداد نشـرات توعويـة       يقوم

 .بأهمية مكافحة غسل األموال 
 متوسط 76.8 1.03 3.84

8 8 
 دليل اإلرشادات في تنفيذ الخـدمات       تطبيق

 .مالءالمصرفية يلقى قبوال من قبل الع
 منخفض جداً 65.6  1.21 3.28

الدرجة الكلية لمجال وضوح األدلة اإلرشـادية والتوعويـة         
 الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال

 متوسط 83.2 0.52 4.16

 ) 5(أقصى درجة للفقرة*

 

                                                 
 .الدولية المالي العمل مجموعة عن والصادرة األموال غسل لمكافحة الدولية المعايير من مجموعة هي:األربعين التوصيات ∗∗∗∗
  .والخاصة بالقطاع المصرفي) 1/2009( رقم األموال تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل ∗∗∗∗



73 
 

لحـد مـن    ادور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال فـي         أن  ) 2:4(يتضح من خالل الجدول     
وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية الصادرة عن اللجنة الوطنية        ظاهرة غسل األموال في مجال      

، حيث بلغت النسبة المئويـة      )3،  6،  7،  2،  1 (ات الفقر اً في ، كان مرتفع  لمكافحة غسل األموال  
مـا كـان    نبي على التوالي،    )85.6،  86.4،  89.6،  90.4،  91.2(الستجابات المبحوثين عليها    

ـ  حيث بلغت النسب المئوية الستجابات المبحوثين عليه       )4،  5 (تين الفقر في توسطاًم ، 79.2(ا  م
حيث بلغت النسبة المئوية السـتجابات      ) 8(وكان منخفضاً جداً في الفقرة       على التوالي، ) 76.8

وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية الصادرة     أما الدرجة الكلية لمجال     ). 65.6(المبحوثين عليها   
حيث بلغت النسبة المئوية الكليـة      ، فقد كانت متوسطة     جنة الوطنية لمكافحة غسل األموال    عن الل 

 ).83.2(الستجابات المبحوثين على هذا المجال 
 

ان قيام المصارف الفلسطينية بتطبيق ما يخصها مـن التوصـيات            )2:4( الجدول   تكشف بيانات 
 لرغبة المصارف العاملة في فلسـطين        مؤشرا ايجابيا  ،االربعين الصادرة عن لجنة العمل المالي     

بزيادة تعاونها الدولي مع البنوك المراسلة، في الوقت الذي ازدادت به التجارة الخارجية وزيادة              
الطلب على الخدمات المصرفية الدولية، وان ما يساعدها على ذلك مرونـة دليـل االرشـادات              

فحة غسل االموال، وان المصـارف       والمعتمد من قبل اللجنة الوطنية لمكا      ،المطبق في فلسطين  
الفلسطينية تبنت سياسات واضحة لمكافحة غسل االموال بحيث قامت معظم المصارف ببناء ادلة             

 وتطويرها باستمرار وتعميمها على كافـة المـوظفين، اال ان المصـارف             ارشادية خاصة بها  
، وهذا ما   الت المشتبه بها  الفلسطينية ما زالت بحاجة الى المزيد من االهتمام في التعامل مع الحا           

التي توصلت الى ضرورة تحقيق التعاون الـدولي علـى          ) mayers) 2001يتوافق مع دراسة    
 .اعتباره انه قادر على ضبط جريمة غسل االموال

 
ويمكن القول ان الرافض الوحيد لالدلة االرشادية والتوعوية هم العمالء، بحيث اصـبح معيـار               

قديم الخدمة للعميل، ومع تطبيق االدلة االرشـادية ازداد الوقـت           التمايز بين المصارف سرعة ت    
 .، الذي يسبب عزوف بعض العمالء عن المصرفالالزم لتنفيذ العملية المالية

 
هناك تاثير سـلبي لتطبيـق       ، التي توصلت الى ان       )2007(الرفاتي  وهذا ما توافق مع دراسة      

 .ة المصرفية والعمالءاالدلة االرشادية لمكافحة غسل االموال على السري
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  مجال التدابير الوقائية المتبعة من قبل المصارف3.1.1.4
 

لحد من ظاهرة غسـل     ادور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في        ما  : ونص السؤال     •
 ؟األموال في مجال التدابير الوقائية المتبعة من قبل المصارف

 
 ل  السؤا إلى نتائج اإلجابة عن3.4الجدول يشير 

 واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لمجال التدابير  المتوسطات الحسابية:3.4جدول 
 الوقائية المتبعة من قبل المصارف مرتبة تنازليا حسب تقدير مستوى الدور

سل
سل

الت
 

 الرقم في
 المجال

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى تقدير 
 الدور

2 1 

ة النقد الفلسطينية آليـات واضـحة        سلط تصدر
وملزمة للتعامل مع العمليات التي يشـتبه أنهـا     

 .تحتوي جريمة غسل أموال
 مرتفع 91.2 0.51 4.56

2 13 

 االتصال فـي المصـرف صـالحية        لمسؤول
التواصل مع وحدة المتابعة المالية وسلطة النقد       

 .الفلسطينية
 مرتفع 91.2 0.71 4.56

3 6 

لومات تتعلق بالغرض من     الحصول على مع   يتم
العملية المالية ومناسبة العملية لطبيعـة عمـل        

 .العميل
 مرتفع 89.6 0.51 4.48

4 14 

 لعميـل  على العمليات المصـرفية ل     التدقيق يتم
 بدرجة اكبر من العميل العادي      ،العارض للبنك 

. 
 مرتفع 89.6  0.51 4.48

5 12 
 المصرف علـى اسـتقاللية مسـؤول        يحرص

 متوسط 84.0 0.82 4.20 .ك تكون تبعيته إلى مجلس اإلدارةاالتصال لذل

6 5 

 الحصول على معلومات عن مصدر األموال       يتم
ذوي (والثــروة بالنســبة للعمــالء السياســيين

 .∗∗∗∗) المخاطر
 متوسط 83.2 0.75 4.16

                                                 
 أو أخرى دولة أية أو الفلسطينية الوطنية السلطة في عليا وظائف أو عامة سياسية مناصب يتولى شخص أي:السياسية المخاطر ذوي ∗∗∗∗

 .4 ص .2007 لسنة 9 رقم األموال غسل لمكافحة الفلسطيني القانون انظر . الوطنية للسلطة التابعة السلطات
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7 7 
 سياسة واضحة من سلطة النقـد تخـتص      يوجد

 متوسط 82.4 0.73 4.12 .بالعمالء ذوي المخاطر وكيفية التعامل معهم

8 2 
 قاعدة بيانات موحدة يستخدمها المصرف      يوجد

 متوسط 80.8 1.06 4.04 .للتأكد من البيانات المقدمة من العمالء

9 11 

 النقـد فـي    علـى  نشر ثقافة تقليل االعتماد      يتم
التعامالت اليومية واستخدام الوسائل التكنولوجية  

 .الحديثة
 متوسط 79.4 0.49 3.92

10 3 
االعتماد بشكل أساسي على المعلومات التي       يتم

 منخفض 76.0 0.91 3.80 .يبرزها العميل

11 10 
 لمتطلبات البنك المراسل يتم حظر التعامل       تبعا

 منخفض 70.4 0.71 3.52 .مع عمالء ال ترد بأسمائهم قوائم رسمية

12 8 

 عملية مكافحة غسل األموال تقف عائقا أمام        إن
ترونيـة يطمـح    تقديم خـدمات مصـرفية الك     

 .المصرف بتطبيقها
 منخفض جداً 65.6 1.24 3.28

13 9 
 المصرف نظام آلي للكشف عن العمليات       يمتلك

 منخفض جداً 64.0 1.12 3.20 .المشبوهة

14 4 
 تحديث معلومات العمالء الشخصـية عنـد        يتم

 منخفض جداً 49.6 1.05 2.48 .طلب  ذلك من سلطة النقد الفلسطينية فقط

 متوسط 78.2 0.27 3.91 كلية لمجال التدابير الوقائية المتبعة من قبل المصارفالدرجة ال

 ) 5(أقصى درجة للفقرة*

 
لحد من ظـاهرة    ادور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال       أن  ) 3:4(يتضح من خالل الجدول     
، 1 (اتالفقر اً في ، كان مرتفع  التدابير الوقائية المتبعة من قبل المصارف     غسل األموال في مجال     

، 89.6،  91.2،  91.2(، حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين عليهـا          )14،  6،  13
 حيث بلغت النسـب     )11،  2،  7،  5،  12 (ات الفقر في توسطاًما كان م  نبي على التوالي،    )89.6

 وكـان  على التوالي، ) 79.4،  80.8،  82.4،  83.2،  84.0(المئوية الستجابات المبحوثين عليها     
، 76.0(حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين عليهما        ) 10،  3(منخفضاً في الفقرتين    

حيث بلغـت النسـبة المئويـة    ) 4، 9، 8(على التوالي، وكان منخفضاً جداً في الفقرات  ) 70.4
 التدابير الوقائيـة  أما الدرجة الكلية لمجال     ). 49.6،  64.0،  65.6(الستجابات المبحوثين عليها    
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حيث بلغت النسبة المئويـة الكليـة السـتجابات         ، فقد كانت متوسطة     المتبعة من قبل المصارف   
 ).78.2(المبحوثين على هذا المجال 

 
 ان قيام المصرف باتخاذ اجراءات وقائيىة للحد من ظاهرة )3:4( الجدول بياناتيتضح من 

 سلطة النقد  عنتصدراالليات والسياسات التي  مردها الى وضوح والزامية ،غسل االموال
، وكذلك المرونة في  للتعامل مع العمليات التي يشتبه أنها تحتوي جريمة غسل أموال،الفلسطينية

 تطبيق المصارف للمبادئ الوقائية التي نص ايضا، و االتصال في المصرفمسؤولالتعامل مع 
، حيث رف على العمالءعلياها قرار بقانون مكافحة غسل االموال الفلسطيني والمتمثلة بمبدأ التع

 .تقوم المصارف الفلسطينية بتحديث دوري لبيانات العمالء دون الرجوع لسلطة النقد
 
 بدرجة اكبر من ، العارض للبنكلعميل على العمليات المصرفية لالتدقيق يتمومن جهة اخرى  

ت غسل ، وذلك الن العميل العارض تكون درجة مخاطرته اعلى بان يقوم بعملياالعميل العادي
 .اموال من خالل المصارف

 

هـي  ان من اهم ما يواجهه القطاع المصرفي الفلسطيني في عدم تطبيق االجـراءات الوقائيـة                
الثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني، والمتمثلة بضرورة االحتفاظ بمبالغ نقدية خـارج اطـار              

 حيث انها لن تلقى     ،صرفالمصرف، مما يشكل عقبة امام اضافة خدمات الكترونية من قبل الم          
 تقلل من اتخـاذ     ،رواجا من قبل العمالء، وايضا عدم وجود قاعدة بيانات موحدة في المصارف           

اجراءات وقائية للحد من ظاهرة غسل االموال، وذلك لصعوبة الوصول الى البيانات الحقيقيـة              
 .للعميل، ال سيما في ظل عدم وجود نظام الي للكشف عن عمليات غسل االموال

بان المصارف الفلسـطينية    ) 2008(والنتيجة السابقة تتوافق مع ما توصلت اليه دراسة العاجز          
 .تطبق اجراءات وقائية لمكافحة غسل االموال بصورة جيدة

 

  المتبعة من قبل المصارفعالجيةالتدابير ال مجال 4.1.1.4
 

ن ظاهرة غسل األموال    لحد م ادور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في        ما  : ونص السؤال   
 ؟في مجال التدابير العالجية المتبعة من قبل المصارف

  السؤال ن إلى نتائج اإلجابة ع4.4يشير الجدول 
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 واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لمجال التدابير  المتوسطات الحسابية:4.4جدول 
 وى الدورالعالجية المتبعة من قبل المصارف مرتبة تنازليا حسب تقدير مست

سل
سل

الت
 

 الرقم في
 المجال

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
مستوى 

 الدور

1 2 
 الحركات النقدية الضخمة التي ال تتناسب مع طبيعة عمـل           تعتبر

 العميل من مؤشرات غسل األموال
 مرتفع جداً 93.6 0.56 4.68

 مرتفع 90.4 0.59 4.52 وليس رجل امن موظف البنك هو المالحظة الدقيقة دور 1 2

3 3 
 عدم اهتمام العميل بالمزايا التي يقدمها البنك له مثل سـعر            يعتبر

 الفائدة والخدمات المصرفية األخرى من مؤشرات غسل األموال
 مرتفع 89.6 082 4.48

4 4 
 قيام العميل باستئجار عدة خزائن دون الحاجة لـذلك مـن            يعتبر

 .مؤشرات غسل األموال
 مرتفع 89.6 0.77 4.48

5 9 
 إبالغ وحدة المتابعة المالية حال االشتباه بالعمليـة بالسـرعة           يتم

 .الممكنة
 مرتفع 88.8 0.87 4.44

6 12 
 الحصول على اإلجراءات التي يتعين على المصرف إتباعهـا          يتم

 . من وحدة المتابعة المالية حول تقارير االشتباه
 مرتفع 85.6 0.74 4.28

7 10 
 االستجابة السريعة من قبل وحدة المتابعة المالية لالستفسارات         ميت

 .العاجلة
 متوسط 83.2 0.94 4.16

8 11 
 الحصول على التغذية العكسية والمناسبة من وحـدة المتابعـة           يتم

 .المالية حول تقارير االشتباه 
 متوسط 83.2 0.94 4.16

9 13 
 إشارة علـى     المصرف عند استالمه للتغذية العكسية بوضع      يقوم

 .حساب العميل ألخذ الحيطة والحذر في العمليات الالحقة
 متوسط 82.4  0.97 4.12

10 6 
 استمرار الموظف في عمله دون طلب أيـة إجـازة مـن             يعتبر

 .مؤشرات غسل األموال
 منخفض 74.4 1.06 3.72

11 7 
 المشتبه بها من خـالل دائـرة       المالية عملية المراقبة للعمليات     تتم

 .رالمخاط
 منخفض جداً 67.2 1.15 3.36

12 8 
 عملية المراقبة للعمليات المالية المشتبه بها من خالل مـوظفي    تتم

 .           الفرع
 منخفض جداً 63.2 1.25 3.16

 منخفض جداً 50.4 1.39 2.52 .∗∗∗∗ اكتشاف جريمة غسل األموال في مرحلة الدمج يتم 5 13

 متوسط 80.2 0.51 4.01  المتبعة من قبل المصارفيةعالجالدرجة الكلية لمجال التدابير ال

 ) 5(أقصى درجة للفقرة*

                                                 

دمج األموال المتحصلة من جرائم المرحلة األخيرة من مراحل غسل األموال، وهي هي :  الدمج مرحلة ∗∗∗∗
  . باالقتصاد وكأنها تبدو في ظاهرها أموال مشروعةأصلية
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لحـد مـن    ادور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال فـي         أن  ) 4:4(يتضح من خالل الجدول     
 اً جداً في  كان مرتفع  ، المتبعة من قبل المصارف    عالجيةالتدابير ال ظاهرة غسل األموال في مجال      

 اً فـي  كان مرتفع ، و )93.6(ت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين عليها       ، حيث بلغ  )2 (ةالفقر
، 90.4(، حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحـوثين عليهـا   )12، 9،  4،  3،  1 (اتالفقر

 حيث )13، 11، 10 (ات الفقرفي توسطاًما كان منبي على التوالي، )85.6، 88.8، 89.6، 89.6
وكـان   على التـوالي،  ) 82.4،  83.2،  83.2(جابات المبحوثين عليها    بلغت النسب المئوية الست   

، وكـان   )74.4(حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين عليها        ) 6(منخفضاً في الفقرة    
حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحـوثين عليهـا         ) 5،  8،  7(منخفضاً جداً في الفقرات     

 المتبعة من قبـل  عالجيةالتدابير الأما الدرجة الكلية لمجال   . ليعلى التوا ) 50.4،  63.2،  67.2(
حيث بلغت النسبة المئوية الكلية الستجابات المبحوثين على هـذا          ، فقد كانت متوسطة     المصارف

 ).80.2(المجال 
 

، يني يعي اهم مؤشرات غسل االموال      ان القطاع المصرفي الفلسط    )4:4( الجدول   تكشف بيانات 
وكـذلك ان   ت غسل امـوال،     الخطوة االساسية في الكشف عن عمليا     لدقيقة هي   وان المالحظة ا  

المصارف العاملة في فلسطين تقوم بدورها في التنسيق مع وحـدة المتابعـة الماليـة، التخـاذ                 
 وهـذا  .غسـل امـوال  عمليات االجراءات المناسبة في العمليات المالية التي يشتبه انها تحتوي          

 بانه ال يوجد تنسيق بين المؤسسات الماليـة         ،)2009(راسة سليم   يتعارض مع ما توصلت اليه د     
في الدولة بما يخص مكافحة جريمة غسل االموال، اال انها اوصت بضـرورة التعـاون بـين                 

 .يعية واالجهزة االمنية في الدولةالمؤسسات المالية والمصرفية والتشر
 

فحة غسل االموال على    اهمية مكا تغقل  المصارف العاملة في فلسطين      ايضا ان    وتكشف البيانات 
 تقوم  التي،   فقط ، حيث متابعة العمليات المشتبه بها تتم من خالل دائرة االمتثال          مستوى فروعها 

، )2004(يات غسل االموال في جميع المراحل، وهذا ما يتوافق مع دراسة عطيـة              بمراقبة عمل 
من خالل المراجع الداخلي وفي التي توصلت الى ان المتابعة لعمليات غسل االموال يجب ان تتم 

 .حالة عدم توفر االمكانية الداخلية التوجه الى المراجع الخارجي
 

  مجال الخبرة وتدريب الموظفين وتطوير السياسات5.1.1.4
 

 من ظاهرة غسل األمـوال      في الحد دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال       ما  : ونص السؤال   
 ؟ن وتطوير السياساتفي مجال الخبرة وتدريب الموظفي
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  السؤال ن إلى نتائج اإلجابة ع5.4يشير الجدول 
 واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لمجال الخبرة  المتوسطات الحسابية:5.4جدول 

 وتدريب الموظفين وتطوير السياسات مرتبة تنازليا حسب تقدير مستوى الدور

سل
سل

الت
 

 الرقم في

 المجال
 المتوسط الفقرة

راف االنح

 المعياري

النسبة 

 المئوية
مستوى تقدير 

 الدور

1 8 
 تعيين مسؤول االتصال في المصرف بناء على خبرة     يتم

 مرتفع جداً 93.6 0.48 4.68 .مصرفية متنوعة

2 1 
 اإلدارة بتدريب كافة مـوظفي المصـرف علـى          تهتم

 مرتفع 86.4 0.69 4.32 .مكافحة عمليات جريمة غسل األموال

3 7 
كة بالمؤتمرات والدورات التدريبيـة الدوليـة    المشار يتم

 متوسط 82.4 0.88 4.12 . مكافحة غسل األموالثقافةلترسيخ 

4 9 
 االستعانة بخبرات متخصصـة لتـدريب مـوظفي         يتم

 متوسط 81.6 0.91 4.08 .المصرف

5 5 
 خطة واضحة لتدريب موظفي المصرف لمكافحة       يوجد

 سطمتو 79.2 0.79 3.96 .عمليات غسل األموال

6 6 
 االستفادة من نتائج تقيـيم التـدريب لتطـوير أداء           يتم

 متوسط 79.2 1.02 3.96 .الموظفين للكشف عن عمليات غسل األموال

7 2 
 تزويد كافة موظفي المصرف بحاالت غسل أمـوال         يتم

 منخفض 75.2 1.20 3.76 .عملية

8 4 

 موظفي المصرف تهـتم     افة عقد ورشات تدريبية لك    يتم
لت إليه الدول األخرى في مجال مكافحـة        بنشر ما توص  
 .غسل األموال

 منخفض 74.4 0.98 3.72

9 3 
 إلمام موظفي المصرف بلغات أجنبية يعيق الكشف        عدم

 منخفض جداً 65.6 1.17 3.28 .عن عمليات غسل أموال

10 11 
 منح مكافأة للموظفين اللذين يكتشفون جريمة غسـل         يتم

 اًمنخفض جد 52.0  0.87 2.60 .أموال

11 10 
 راتبه  إلى مسؤول االتصال عالوة مخاطرة تضاف       يمنح

 منخفض جداً 49.6 1.08 2.48 .األساسي

 منخفض 74.4 0.48 3.72 الدرجة الكلية لمجال الخبرة وتدريب الموظفين وتطوير السياسات

 ) 5(أقصى درجة للفقرة*
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لحـد مـن    ااألموال فـي    دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل      أن  ) 5:4(يتضح من خالل الجدول     
اً جـداً   كان مرتفع  ،الخبرة وتدريب الموظفين وتطوير السياسات    ظاهرة غسل األموال في مجال      

 اً فيكان مرتفع ، و )93.6(، حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين عليها         )8 (ة الفقر في
 توسـطاً ما كان م  نبي،  )86.4(، حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين عليها         )1 (ةالفقر
، 82.4( حيث بلغت النسب المئوية السـتجابات المبحـوثين عليهـا          )6،  5،  9،  7 (ات الفقر في

حيـث بلغـت النسـبة    ) 4، 2(وكان منخفضاً في الفقرتين      على التوالي، ) 79.2،  79.2،  81.6
جـداً فـي    على التوالي، وكان منخفضـاً      ) 74.4،  75.2(المئوية الستجابات المبحوثين عليهما     

، 52.0،  65.6(حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين عليهـا         ) 10،  11،  3(الفقرات  
، فقد  الخبرة وتدريب الموظفين وتطوير السياسات    أما الدرجة الكلية لمجال     . على التوالي ) 49.6

 ).74.4(حيث بلغت النسبة المئوية الكلية الستجابات المبحوثين على هذا المجال كانت منخفضة 
 

المتنوعه تلعب دورا هاما في الكشف  ان خبرة مسؤول االتصال )5:4( الجدول  بياناتيتضح من   
عن عمليات غسل االموال، وان تدريب الموظفين هو جوهر عملية مكافحة غسل االموال، بحيث 
يصبح لدى الموظف الخبرة الكافية والسرعة في االشتباه، ونظرا لعدم وجود عمليـات غسـل               

فانه من الصعوبة عرض حاالت عملية مكتشفة مسبقا، االمـر الـذي            سابقة في فلسطين،    ل  اموا
ف على اكتشاف الحاالت المستقبلية، وهذا ما يتوافق مـع دراسـة العـاجز          يضعف قدرة الموظ  

التي توصلت الى ان هناك انخفاض كبير في الميزانية المرصودة من قبل المصـارف              ) 2008(
 .الموظفين ضد غسل االمواللبرامج التدريب وتثقيف 

 
لحد ا ترتيب المجاالت والدرجة الكلية لدور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في             6.1.1.4

 من ظاهرة غسل األموال
 

دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال      ترتيب المجاالت والدرجة الكلية ل    ) 6:4(يبين الجدول   
 لحد من ظاهرة غسل األموالافي 
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ترتيب المجاالت والدرجة الكلية لدور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في : 6.4ل جدو
 لحد من ظاهرة غسل األموالا

 المجاالت الترتيب
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
مستوى 

 الدور

1 
التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمـات     

 سلطة النقد
 مرتفع 89.6 0.45 4.46

2 
وضوح األدلة اإلرشـادية والتوعويـة      
الصادرة عن اللجنة الوطنيـة لمكافحـة       

 غسل األموال
 متوسط 83.2 0.52 4.16

4 
التدابير العالجيـة المتبعـة مـن قبـل         

 المصارف
 متوسط 80.2 0.51 4.01

3 
التدابير الوقائيـة المتبعـة مـن قبـل         

 المصارف
 متوسط 78.2 0.27 3.91

5 
لمـوظفين وتطـوير    الخبرة وتـدريب ا   

 السياسات
 منخفض 74.4 0.48 3.72

لدور اللجنة الوطنية لمكافحة غسـل      الدرجة الكلية   
 لحد من ظاهرة غسل األموالااألموال في 

 متوسط 80.4  0.33 4.02

 
 :ما يأتي) 6:4(يتضح من خالل الجدول 

1-مـن ظـاهرة غسـل      لحد  الدور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في        الدرجة الكلية    إن
، حيث بلغت النسبة المئوية الكلية لمتوسط استجابات المبحـوثين علـى            متوسطة، كانت   األموال

 ).80.4(جميع الفقرات لجميع المجاالت 
إن ترتيب المجاالت تبعا لدرجاتها الكلية في دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال فـي               -2

 :، كما يليالحد من ظاهرة غسل االموال
 
 .التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات سلطة النقد: لمرتبة األولىا

وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسـل            :المرتبة الثانية 
 .األموال

 .التدابير العالجية المتبعة من قبل المصارف :المرتبة الثالثة
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 .متبعة من قبل المصارفالتدابير الوقائية ال :المرتبة الرابعة
 .الخبرة وتدريب الموظفين وتطوير السياسات :المرتبة الخامسة

 
 :)التحليل الكيفي( النتائج المتعلقة بالمقابلة 2.1.4

 
مقابلة مع موظفي في سلطة النقد الفلسطينية والبنـوك الفلسـطينية           ) 13(بعد أن أجرى الباحث     

، فقد قام بدراسة استجاباتهم وترتيبها وتلخيصـها        ذوي عالقة بعمليات غسيل األموال ومكافحتها     
وتصنيفها وفق مجاالت ذات عالقة بدور اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل األموال، وفيمـا يـأتي               

 :نتائج المقابلة وفق أسئلتها 
 

ما أثر تقيد القطاع المصرفي الفلسـطيني بـالقوانين والتشـريعات           : السؤال األول  : 1.2.1.4
نة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية والخاصة          الصادرة عن اللج  

 : على المتغيرات التالية بمكافحة غسل األموال
 ؟االستمرارية والتفرع للمصرف -

يعد التقيد بالقوانين والتشريعات والتعليمات شرطاً لمنح الرخصة للتفرع المصرفي، كمـا أنـه              
، ويزيد من ثقة البنوك بعملها واالستمرارية فيه علـى المسـتوى            يترك أثر إيجابي على البنوك    

 .الدولي، كما يساعد التقيد في توسيع قاعدة العمالء والتعرف على بياناتهم والتأكد منها

  ؟السرية المصرفية-
أو ) قرار قضائي(يتم الكشف عن المعلومات إال وفقاً للقانون زم البنوك بالسرية المصرفية وال تلت

 .افقة الخطية العميلبالمو
 ؟سالمة األداء المصرفي -

اعـرف  (لقد أثر التقيد بالقوانين والتشريعات والتعليمات إيجاباً في سالمة العمليات وفقا لمبـدأ              
، وهذا بدوره أدى إلى تكوين قاعدة بيانات كبيرة عن العمالء، وسهل الحصـول علـى                )عميلك

 المؤشرات الرئيسة المستخدمة لتقييم مدى امتثـال        البيانات عند الطلب، إضافة إلى اعتباره أحد      
 .المصرف بالتعليمات

 ؟ثقة العمالء بالمصرف  -
التقيد بالقوانين والتشريعات والتعليمات في زيادة الثقة بالمصرف نظراً لاللتزام بالتعليمات            ساهم

 اإلجراءات  والقانون والرغبة في العمل وفقها، وسالمة األموال المودعة وعدم تعرضها لمخاطر          
 .الرادعة
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 ؟السيطرة على السياسة المالية 
يساعد التقيد بالقوانين والتشريعات والتعليمات في ضبط التدفقات النقديـة، وعـزل العمليـات              
المشبوهة بين األفراد أو الدول، وحصر الموارد النقدية للبلد عبر الطرق الرسمية، كما يسـاعد               

 .يل احتمالية التعرض للمخاطرفي الحفاظ على االستقرار المالي وتقل
 ؟إضافة خدمات الكترونية حديثة 

يتيح التقيد بالقوانين والتشريعات والتعليمات زيادة القدرة في الوصول إلى األسـواق األجنبيـة              
 .القتناء الخدمات، واالهتمام بالمخاطر الناتجة عن غسل األموال عند إنتاجها

 ؟قدرة الموظف على اكتشاف الجريمة 
التقيد بالقوانين والتشريعات والتعليمات من الحصول الموظفين على شـهادة مهنيـة فـي               مكّن

، كنظام متخصص في مكافحة غسل األموال، ووسع        )PAMLA(مكافحة جريمة غسل األموال     
المعرفة حول مؤشرات االشتباه لكل منتج من منتجات البنك، وأغنى خبرات الموظف في منـع               

 . القنوات الرسمية، و اإللمام بتقنيات الكشف عن الجريمةغاسلي األموال من استخدام

 
ما أثر وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية الصـادرة عـن اللجنـة            :  السؤال الثاني    2.2.1.4

الوطنية لمكافحة غسل األموال والتي تخص القطاع المصرفي الفلسـطيني علـى المصـارف              
 : من حيث المتغيرات التالية العاملة في فلسطين

 االستمرارية والتفرع للمصرف ؟ -
لقد ساهم وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية في زيادة االلتزام وسرعة االستجابة، وعظّم دور             

 .مراقب االمتثال في الشفافية في التعامل مع البنوك
 

 السرية المصرفية ؟ -
ية زادت األدلة اإلرشادية والتوعوية من وعي الجمهـور بخصـوص إجـراءات رفـع السـر               

 .من حيث أن السرية مضمونة إال في الحاالت المشبوهة، المصرفية

 
 سالمة األداء المصرفي ؟ -

  العمل باإلرشادات التي اعتمدتها اللجنة الوطنية ولدت مؤشرات لالشـتباه بحـاالت غسـل              إن
 .األموال، يرفع من مستوى سالمة األداء المصرفي وتحسين مستوى االلتزام
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 مصرف ؟ثقة العمالء بال -
ازدادت الثقة العمالء بالمصرف نتيجة التزام المصرف باألدلة اإلرشادية والتوعوية، وهـذا زاد       

 .من حجم الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني
 
 السيطرة على السياسة المالية ؟ -

اإلرشادات الواضحة تقود إلى سالمة العمليات المصرفية وتطبيق سياسة ناجحة، وسـهلت     قادت
 .إلرشادات واألدلة متابعة الحركات المالية ذات المخاطر العالية وكمية النقد العابرة للحدودا
 
 ؟إضافة خدمات الكترونية حديثة  -

أصبح تنفيذ العمليات يتم إلكترونياً من خالل إرشادات وتعليمات الكترونية واضحة، وساعد ذلك             
 .في ترويج منتجات إلكترونية واستخدامها

 
 ؟موظف على اكتشاف الجريمةقدرة ال -

زادت األدلة اإلرشادية والتوعوية من وعي الموظفين باألساليب واألدوات المستخدمة في جرائم            
غسل األموال، باإلضافة إلى أنّهم أصبحوا يقظين لكل عملية مشتبه بهـا لوضـوح التعليمـات                

 .واإلرشادات حول غسل األموال
 

راءات الوقائية والعالجية التي تتبعها المصارف العاملـة        ما أثر اإلج   :السؤال الثالث    3.2.1.4
 :على القطاع المصرفي الفلسطيني من حيث المتغيرات التالية في فلسطين 

 ارية والتفرع للمصرف ؟االستمر -
ثبات العمل في المجال الدولي وأمام البنوك المراسلة، وزيـادة التـزام             ساهمت اإلجراءات في  
نون والتعليمات، وتجنب المخاطر من خالل إجراءات التفـرع وتجنـب       المصارف وامتثالها للقا  

 .المنتجات ذات المخاطر العالية
 
 ؟السرية المصرفية  -

إن اإلجراءات الوقائية تهتم بالمحافظة على السرية المقدمة للعمالء، وأدى ذلك إلى زياد حجـم               
وء إلى القضاء لرفع السرية     تعامل العمالء مع المصارف، وساهم أيضاً في الحد من الحاجة للج          

 .في حالة االشتباه
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 سالمة األداء المصرفي ؟ -
ساعدت اإلجراءات الوقائية والعالجية في قابلية تحسين األداء المصـرفي، واسـتمرار عمـل              

 . اإللكترونية مثل سويفت والبراقالبرامج
 
 ثقة العمالء بالمصرف ؟ -

 .يات المصرفية واإلجراءات الوقائيةازدادت الثقة العمالء بالمصرف والوعي بالعمل
 
 ؟السيطرة على السياسة المالية  -

اإلجراءات الوقائية والعالجية في التدفقات المالية واالستقرار في السياسة المالية، وضبط            سهلت
 .المخاطر التي قد تؤثر سلباً وعالجها

 
 ؟إضافة خدمات الكترونية حديثة  -

جية في اإلفراج عن بعض المنتجات اإللكترونية لتسهيل عمل         اإلجراءات الوقائية والعال   ساهمت
 .المواطنين

 
 ؟قدرة الموظف على اكتشاف الجريمة  -

رفعت اإلرشادات قدرة الموظفين في الحد من ممارسة الجريمة وأثرت إيجاباً في الحد من غسل               
 .األموال

 
ي المصارف في مكافحـة     ما الدور الذي تلعبه خبرة وتدريب موظف       :السؤال الرابع    4.2.1.4

 :غسل األموال من حيث المتغيرات التالية 
 االستمرارية والتفرع للمصرف ؟ -

حال تدريب الموظفين وخبرتهم دون إلحاق األذى بالمصرف واسـتخدامه ألغـراض تبيـيض              
 .استمرار العمل والتفرع في المناطق المختلفة، وساعد في األموال

 

 ؟السرية المصرفية  -
الحد من التالعـب     ساهم في ،  أحكام السرية وحاالت كشفها    لموظفين وتدريبهم على  تعريف ا إن  

 .بالسرية المصرفية وتحسين ممارستها
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 سالمة األداء المصرفي ؟ -
 . زيادة كفاءة اإلنتاج والسالمة المصرفية يساعد تدريب الموظفين في

 
 ثقة العمالء بالمصرف ؟ -

 العمالء، وزيادة الثقة العامـة فـي البنـك والجهـاز        يمنح الموظف المتدرب ثقة أكبر لجمهور     
 .المصرفي بشكل عام

 
 ؟السيطرة على السياسة المالية  -

إن التدريب يساعد في تمكين المصرف من إعداد السياسات المالية التي تـتالئم مـع السياسـة                 
 .المالية العامة، ويساعد في تحقيق االستقرار المالي

 
 ؟حديثة إضافة خدمات الكترونية  -

 .يفتح التدريب آفاق إبداعية وابتكار منتجات الكترونية حديثة
 
 ؟قدرة الموظف على اكتشاف الجريمة  -

تعزيز ثقة الموظف بنفسه وتمكّنه من اكتشاف الحاالت المشبوهة والتعامل           إن التدريب يسهم في   
 .معها
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 ترتيب المجاالت والمتغيرات والعالقة بينهما: 7:4جدول 
 المجال

لمتغيرا  
تقيد بالقوانين ال

 والتشريعات

وضوح األدلة 
اإلرشادية 
 والتوعوية

اإلجراءات الوقائية 
 والعالجية

خبرة وتدريب 
 الموظفين

 
 

االستمرارية 
والتفرع 
 للمصرف

  

 

 .توسيع قاعدة العمالء -
يزيد من ثقة البنوك  -

 .بعملها
على االستمرارية  -

 .الدوليالمستوى 
شرطاً لمنح الرخصة  -

 .للتفرع المصرفي

 .زيادة االلتزام  -

 .االستجابةسرعة  -

عظّم دور مراقب  -
االمتثال في الشفافية 

في التعامل مع 
 .البنوك

 

ثبات العمل في  -
المجال الدولي وأمام 

 .البنوك المراسلة

زيادة التزام  -
المصارف وامتثالها 

 .للقانون والتعليمات

المخاطر من تجنب  -
 .عخالل إجراءات التفر

تجنب المنتجات ذات  -
 .المخاطر العالية

الحيلولة دون  -
إلحاق األذى 
بالمصرف 
واستخدامه 

ألغراض تبييض 
 .األموال

ساعد في  -
استمرار العمل 

والتفرع في 
المناطق 
 .المختلفة

 
 

السرية 

 المصرفية

 

 

ال يتم الكشـف عـن       -
المعلومات إال وفقاً لقرار 
قضــائي، أو بالموافقــة 

 .يلالخطية العم

زادت من وعـي    -
الجمهور بخصوص  
ــع   ــراءات رف إج

، السرية المصرفية 
من حيث أن السرية    
مضــمونة إال فــي 

 .الحاالت المشبوهة

 على السرية المحافظة -
 .المقدمة للعمالء

د حجم تعامل زا -
 .العمالء مع المصارف

الحد من الحاجة  -
للجوء إلى القضاء لرفع 
 السرية في حالة االشتباه

ــد مــ  - ن الح
التالعب بالسرية  
ــرفية  المصــ
ــين  وتحســـ

 .ممارستها

 

 
سالمة األداء 

 المصرفي

تكوين قاعدة بيانات  -
 .كبيرة عن العمالء

سهل الحصول على  -
 .البيانات 

 تعتبر أحد المؤشرات   -
الرئيسة المستخدمة لتقييم   
مدى امتثال المصـرف    

 .بالتعليمات

ولدت مؤشرات  -
لالشتباه بحاالت 

 .غسل األموال

 رفع مستوى -
سالمة األداء 

 .المصرفي

تحسين مستوى  -
 .االلتزام

 

ــين االداء  - تحســـ
 .المصرفي

 استمرار عمل البرامج   -
اإللكترونية مثل سويفت   

 .والبراق

زيادة كفاءة  -
اإلنتاج والسالمة 

 .المصرفية

 
 

 زيادة الثقة بالمصرف -

  وسالمة األموال 
ازدادت ثقة  -

 العمالء بالمصرف
ثقة العمالء ازدادت  -

بالمصرف والوعي 
ــر   - ــة أكب ثق

 .لجمهور العمالء
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ثقة العمالء 
 بالمصرف

ا المودعة وعدم تعرضه
لمخاطر اإلجراءات 

 .الرادعة

 وبالتالي

زاد من حجم 
  .الودائع

بالعمليات المصرفية 
 واإلجراءات الوقائية

زيــادة الثقــة  -
العامة في البنك   
ــاز  والجهـــ
المصرفي بشكل  

 .عام
 
 

 
 على السيطرة

 السياسة المالية

 

ضبط التدفقات  -
 .النقدية

عزل العمليات  -
المشبوهة بين األفراد أو 

 .الدول

حصر الموارد النقدية  -
للبلد عبر الطرق 

 .الرسمية

الحفاظ على  -
االستقرار المالي وتقليل 

احتمالية التعرض 
 .للمخاطر

سالمة العمليات  -
  .المصرفية

تطبيق سياسة  -
 .ناجحة

عة الحركات  متاب -
ــة ذات  الماليـــ
ــة  المخــاطر العالي
وكمية النقد العابرة   

 .للحدود

في التدفقات  سهلت -
  .المالية

االستقرار في السياسة  -
 .المالية

ضبط المخاطر التي  -
 . قد تؤثر سلباً

ــي  - يســاعد ف
تمكين المصرف  
مــن إعــداد   
السياسات المالية  

تالئم مـع   التي ت 
السياسة الماليـة   

 .العامة
ــي يســ - اعد ف

تحقيق االستقرار  
 .المالي

 
 

إضافة خدمات 

 الكترونية حديثة

زيادة القدرة في  -
الوصول إلى األسواق 

األجنبية القتناء 
 .الخدمات

االهتمام بالمخاطر  -
الناتجة عن غسل 

 .األموال عند إنتاجها

إرشادات  -
وتعليمات الكترونية 

 .واضحة

ترويج منتجات  -
 . إلكترونية

إلفراج في ا ساهمت -
عن بعض المنتجات 

اإللكترونية لتسهيل عمل 
 .المواطنين

آفاق إبداعية  -
وابتكار منتجات 
 .الكترونية حديثة

 

 
قدرة الموظف 
على اكتشاف 

 الجريمة

الحصول على شهادة  -
مهنية في مكافحة جريمة 

غسل األموال 
)PAMLA.( 

وسع المعرفة حول  -
مؤشرات االشتباه لكل 

 .بنكمنتج من منتجات ال

وعــــي زادت  -
الموظفين باألسـاليب   

المستخدمة واألدوات  
 فــي جــرائم غســل

 .األموال

 لكل عمليـة    اليقظ -
مشتبه بها لوضـوح    
التعليمات واإلرشادات  

 .حول غسل األموال

قدرة الموظفين  ادز -
في الحد من ممارسة 

الجريمة وأثرت إيجاباً 
في الحد من غسل 

 .األموال

ــة  - ــز ثق تعزي
 الموظف بنفسـه  

ــن   ــه م وتمكّن
اكتشاف الحاالت  
المشـــــبوهة 

 .والتعامل معها
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ان  وتحليل مضمون االجابات، يرى الباحث       ، وبعد اجراء المقابالت   وبالنظر الى الجدول السابق،   
السـرية المصـرفية، وسـالمة األداء       ، و االستمرارية والتفـرع للمصـرف    (المتغيرات اعاله   

لى السياسة المالية، وإضافة خدمات الكترونية      المصرفي، وثقة العمالء بالمصرف، والسيطرة ع     
 لمجاالت المحـددة وبـدرجات     تتاثر ايجابا في ا    ،)حديثة، وقدرة الموظف على اكتشاف الجريمة     

التي حذرت من مخاطر استخدام العمليات  ) 2009(ة سليم   سمتفاوته، اال ان ذلك تعارض مع درا      
امل المباشر بين البنك والعميل، في حين       المالية المصرفية في عمليات غير مشروعه لغياب التع       

فيما يخص شروط كشف السرية المصـرفية وان السـرية          ) 2006(توافقت مع دراسة الرياحي     
المصرفية ال تقف عائقا امام مكافحة عمليات غسل االموال، وايضا توافقت مع دراسة المبـارك          

الخبرة لمواجهة عمليات غسل بان عقد دورات تدريبية لموظفي البنك باستمرار يكسبهم  ) 2003(
 .االموال

 

 خالصة نتائج الدراسة 3.1.4
 

  ) :االستبانة(باداة الدراسة االولى  خالصة النتائج المتعلقة 1.3.1.4
 الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل االموال في الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم

 :  ما يلي للحد من ظاهرة غسل االموال
 

التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية واللجنة الوطنية في مجال : اوال 
  : لمكافحة غسل االموال

بلغ معدل التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات سلطة النقد واللجنة الوطنية لمكافحة غسل 
ة لمكافحة غسل االموال تقوم ، مما يدل ان اللجنة الوطنيبمستوى مرتفع %) 89.6(االموال 

بمتابعة القطاع المصرفي بالتقيد بالقوانين والتشريعات، ومن جهة اخرى ان القوانين والتشريعات 
وال من  تلقى قب لمكافحة غسل االموالوالتعليمات الصادرة عن سلطة النقد واللجنة الوطنية

 .القطاع المصرفي الفلسطيني
 

رشادية والتوعوية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وضوح األدلة اإلفي مجال : ثانيا 
 :األموال 
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وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل   بلغ معدل
بمستوى متوسط، مما يدل ان القطاع المصرفي الفلسطيني ال يعتمد على %) 83.2 (األموال

 .ة غسل االموال، بل يعتمد على الخبرة والممارسة العمليةاالدلة االرشادية في اكتشاف جريم
  : من قبل المصارفعالجيةتدابير في مجال اتخاذ : ثالثا 

 
بمستوى  %) 80.2(بلغ معدل التدابير العالجية المتبعة من قبل المصارف العاملة في فلسطين 

معالجة ة تقتصر على متوسط، مما يعني ان عمليات غسل االموال قليله وان التدابير العالجي
 . غسل اموال التي يشتبة بانها تحتويعملياتال
 
 

 :تدابير وقائية من قبل المصارف في مجال اتخاذ  :رابعا 

بمستوى  %) 78.2( المتبعة من قبل المصارف العاملة في فلسطين وقائيةبلغ معدل التدابير ال
 .ة للتعامل مع حاالت االشتباه، مما يدل على ان القطاع المصرفي يتخذ اجراءات وقائيمتوسط

 
 :في مجال الخبرة وتدريب الموظفين وتطوير السياسات  : خامسا

 من قبل المصارف العاملة في الخبرة وتدريب الموظفين وتطوير السياساتبلغ معدل التدابير 
 اهمية يغفلالفلسطيني نخفض، مما يدل على ان القطاع المصرفي بمستوى م %) 74.4(فلسطين 

 . ة وتدريب الموظفين وتطوير السياساتالخبر
 

 ):المقابلة( خالصة النتائج المتعلقة باداة الدراسة الثانية 2.3.1.4
 الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل االموال في الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم

 : يلي للحد من ظاهرة غسل االموال واثرها على متغيرات التحليل الكيفي ما
 

 واتخاذ ، ووضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية،للتقيد بالقوانين والتشريعات هناك اثر ايجابي :اوال
 على االستمرارية والتفرع ، وتدريب الموظفين وتطوير السياسات،اجراءات وقائية وعالجية

، مما عملهاالثقة بالبنوك و  يزيد من  الذيتوسيع قاعدة العمالء، وذلك من خالل للمصرف
، وكذلك ثبات العمل أمام البنوك المراسلة  من خاللاالستمرارية على المستوى الدولييمنحها 

عظّم دور  تايضا، وسرعة االستجابةو االلتزام وزيادة  ،للتفرعوطاً الحصول على شرتوفير احد 
وكذلك يتم ، زيادة التزام المصارف وامتثالها للقانون والتعليمات وي الشفافيةمراقب االمتثال ف
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الحيلولة ، و تجنب المخاطر من خالل إجراءات التفرع وتجنب المنتجات ذات المخاطر العالية
 .دون إلحاق األذى بالمصرف واستخدامه ألغراض تبييض األموال

 
 ، ووضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية،للتقيد بالقوانين والتشريعاتهناك اثر ايجابي : ثانيا

 السرية  على، وتدريب الموظفين وتطوير السياسات،ة وعالجيةواتخاذ اجراءات وقائي
المصرفية، بحيث ال يتم الكشف عن معلومات العميل إال بقرار قضائي، أو بالموافقة الخطية 
العميل، مما ادى الى زيادة وعي الجمهور بخصوص إجراءات رفع السرية المصرفية، الذي 

 .رفادى الى زيادة حجم تعامل العمالء مع المصا
 

 ، ووضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية،للتقيد بالقوانين والتشريعات هناك اثر ايجابي :ثالثا 
سالمة األداء   على، وتدريب الموظفين وتطوير السياسات،واتخاذ اجراءات وقائية وعالجية

من خالل تكوين قاعدة بيانات كبيرة عن العمالء، يسهل الرجوع اليها في حالة  المصرفي،
و تحسين االداء المصرفي، واستمرار عمل البرامج اإللكترونية مثل سويفت والبراق،  شتباه،اال

ومن جهة اخرى تعتبر أحد المؤشرات الرئيسة  وزيادة الكفاءة االنتاجية لدى الموظفين،
 .المستخدمة لتقييم مدى امتثال المصرف بالتعليمات

 
 ، ووضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية،يعاتللتقيد بالقوانين والتشر هناك اثر ايجابي :رابعا

ثقة العمالء   على، وتدريب الموظفين وتطوير السياسات،واتخاذ اجراءات وقائية وعالجية
زادت الثقة بالمصرف وسالمة األموال المودعة، والوعي بالعمليات المصرفية  بالمصرف، بحيث

ثقة أكبر لجمهور   مما ولددعة،واإلجراءات الوقائية وعدم تعرضها لمخاطر اإلجراءات الرا
وبالتالي زاد من حجم العمالء، وزيادة الثقة العامة في البنك والجهاز المصرفي بشكل عام،

 .الودائع 
 

 ، ووضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية،للتقيد بالقوانين والتشريعات هناك اثر ايجابي :خامسا 
السيطرة على ى  عل، وتطوير السياسات وتدريب الموظفين،واتخاذ اجراءات وقائية وعالجية

السياسة المالية، بحيث ضبطت التدفقات النقدية، وتم التمييز بين العمليات المشبوهة بين األفراد 
أو الدول، وحصر الموارد النقدية للبلد عبر الطرق الرسمية، والحفاظ على االستقرار المالي 

ابعة كمية النقد العابرة للحدود، مما ادى الى  مت، ووتقليل احتمالية التعرض وتطبيق سياسة ناجحة
 .تمكين المصارف من إعداد السياسات المالية التي تتالئم مع السياسة المالية العامة
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 ، ووضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية،للتقيد بالقوانين والتشريعات هناك اثر ايجابي :سادسا 
إضافة خدمات ى  عل،ن وتطوير السياسات وتدريب الموظفي،واتخاذ اجراءات وقائية وعالجية

الكترونية حديثة، بحيث زادت من القدرة الى الوصول إلى األسواق األجنبية القتناء الخدمات 
 التي تاخذ بعين االعتبار مكافحة عمليات غسل االموال، وكذلك االهتمام ،االلكترونية الحديثة

ولد إرشادات وتعليمات الكترونية واضحة، بالمخاطر الناتجة عن غسل األموال عند إنتاجها، مما 
 . في اإلفراج عن بعض المنتجات اإللكترونية لتسهيل عمل المواطنينت ساهمومن جهة اخرى

 
 ، ووضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية،للتقيد بالقوانين والتشريعاتهناك اثر ايجابي : سابعا 

قدرة الموظف ى  عل،وير السياسات وتدريب الموظفين وتط،واتخاذ اجراءات وقائية وعالجية
 غسل عملية ، بحيث اصبح الحصول على شهادة مهنية في مكافحة عملية على اكتشاف ال

وسع المعرفة ، مما متطلب تعين مراقب االمتثال في المصارف الفلسطينية) PAMLA(األموال 
وظفين في  الم قدرة منزاد، االمر الذي  حول مؤشرات االشتباه لكل منتج من منتجات البنك

 الحاالت المشبوهة عزيز ثقة الموظف بنفسه وتمكّنه من اكتشاف، وتعملية الحد من ممارسة ال
 .والتعامل معها

 
وبتحليل مقارن لنتائج اداتي الدراسة من حيث مجاالت االستبانه ومجاالت المقابله فقد تم التوصل 

 :الى ما يلي 
الصادرة عن اللجنة الوطنية نين والتشريعات ان القطاع المصرفي الفلسطيني يتقيد بالقوا -

ثقة العمالء بالمصرف، لما له اثرا ايجابيا في زيادت  ،بنسبة عاليةلمكافحة غسل االموال 
وسالمة األموال المودعة، والوعي بالعمليات المصرفية واإلجراءات الوقائية وعدم تعرضها 

 والتشريعات ملزمة للقطاع ، ومن جهة اخرى ان القوانينلمخاطر اإلجراءات الرادعة
 .المصرفي

ان االدلة االرشادية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل االموال واضحة للقطاع  -
 غسل االموال ، والحفاظ عملية المصرفي الفلسطيني، مما يهيء االرضية المناسبة لمكافحة 
 .على سالمة االداء المصرفي، وزيادة ثقة العمالء بالمصارف

بمستوى لمصارف العاملة في فلسطين تدابير عالجية للحد من ظاهرة غسل االموال تتخذ ا -
متوسط، مما يدل ان حاالت غسل االموال قليلة وان العالج يتم للحاالت المشتبه بها فقط، 
وان ذلك يؤدي الى زيادة ثقة العمالء بالمصارف، والقدرة على اضافة خدمات الكترونية 

 .مالءجديدة، وتوسيع قاعدة الع
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تتخذ المصارف العاملة في فلسطين تدابير وقائية للحد من ظاهرة غسل االموال بمستوى  -
 غسل عملية متوسط، مما يدل ان القطاع المصرفي الفلسطيني لديه القدرة على محاربة 

ع المعرفة حول مؤشرات االشتباه لكل منتج من منتجات يوسـ ولدي الرغبة في تاالموال
 .البنك

رف العاملة في فلسطين اهمية تدريب الموظفين وتطوير السياسات في مكافحة تغفل المصا -
تعين مراقب احد متطلبات سلطة النقد الفلسطينية عند اصبح ولذلك  غسل االموال، عملية 
 غسل األموال عملية  الحصول على شهادة مهنية في مكافحة  في المصرف،االمتثال

)PAMLA (وتعزيز ثقة عملية اكتشاف الوظفين في ،االمر الذي  زاد من قدرة الم ،
 .تمكّنه من اكتشاف الحاالت المشبوهة والتعامل معها، وبالتالي الموظف بنفسه

يلعب نظام المدفوعات الفلسطيني دورا هاما في ضبط عمليات غسل االموال، وذلك من  -
 . من والى فلسطينخالل ضبط التدفقات النقدية الخارجية والداخلية
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 فصل الخامسال

 االستنتاجات والتوصيات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بناء على ما تقدم من استعراض لالطار النظري ونتائج التحليل االحصائي لمخرجات االستبيان، 
ونتائج تحليل المضمون من واقع المقابالت التي اجريت، فانه يمكن استخالص االستنتاجات 

 :التالية
 

  االستنتاجات 1.5
تم تقسيم االستنتاجات بناء على نوع التحليل الذي استخدمه الباحث، بحيث تم الوصول الى 

    ، واستنتاجات مبنية على تحليل المضمون )الكمي(ى التحليل االحصائي استنتاجات مبنيه عل
 :، وفيما يلي بيان هذه االستنتاجات )الكيفي(
 

 )الكمي (حليل االحصائي استنتاجات بناء على الت1.1.5
ان االلتزام بالقوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية واللجنة  •

 امرين، االول المتابعة الحثيثة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل االموال توقف على
 باهمية طاع المصرفي ادراك القالوطنية لمكافحة غسل االمول وسلطة النقد، والثاني

م االلتزام، ، وما يترتب على المصرف من عقوبات وغرامات في حالة عدااللتزام
زيادة ثقة العمالء  لضمان استمرارية المصرف من جهة ولتزاموكذلك على ضرورة اال

التي تعود على المصارف بالنفع من خالل توسيع قاعدة   من جهة اخرى،بالمصرف
 .العمالء 

 غسل االموال، عملية ة والتوعوية لم يقف عائقا امام مكافحة ان وضوح االدلة االرشادي •
على العكس تماما حيث انها ساعدت القطاع المصرفي الفلسطيني على تعزيز اسس 

 .وي عمليات غسل اموالتاالشتباه في العمليات التي يشتبه انها تح
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لتدابير تثير اتخاذ المصارف تدابير وقائية يقلل من عمليات غسل االموال، اال ان بعض ا •
التذمر لدى العمالء، ومع ذلك فان المصارف الفلسطينية تقف موقفا وسطيا بين تطبيق 

 .التدابير وبين المحافظة على العمالء
 تتخذها المصارف تقتصر على االشتباه وتعزيز اسسه، مما قلل العالجية التيتدابير ال •

 .من عمليات غسل االموال
، والتي تدريب الموظفين وتطوير السياسات مجال القطاع المصرفي الفلسطيني يهمل •

تختص بعمليات غسل االموال، ال سيما ان الثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني قائمة 
 .على االموال، وال يتم االستثمار في العنصر البشري

 
 كيفي ال)المضمون (تحليل استنتاجات بناء على 2.1.5

 غسل االموال، ال سيما انه ال يتم عملية ام مكافحة  تقف عائقا امرفية الان السرية المص •
 .كشف السرية المصرفية اال بحاالت كفلها القانون

 غسل االموال ال تقف عائقا امام اضافة خدمات الكترونية مصرفية عملية مكافحة  •
حديثة، حيث ان اي خدمة الكترونية اصبحت تاخذ بعين االعتبار امكانية غسل االموال 

 .من خاللها
 غسل االموال تؤدي الى زيادة ثقة العمالء بالمصرف، وبالتالي زيادة عملية ان مكافحة  •

ارباحه من خالل الحصول على الودائع والتسهيالت، االمر الذي يقوي المصرف 
 .ويستمر في اداء نشاطتة، ويدفع المصرف الى زيادة فروعه

 الذي يعقد -)PAMLA( مكافحة غسل اموالمهنية في  شهادة -ان البرنامج التدريبي  •
 للعلوم المالية في فلسطين بالتعاون ما بين وحدة المتابعة المالية ومعهد فلسطين

 لزيادة متطلباتها عند تعين  الخصبةلسلطة النقد الفلسطينية االرضيةوالمصرفية، وفر 
 .مراقب االمتثال في المصرف

 
 :وصل الى ما يلي تم التجات التحليل الكمي والكيفي، وبتحليل مقارن الستنتا

 ال يقف ،االلتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة عن اللجنة الوطنية وسلطة النقد الفلسطينية -
عائقا امام ممارسة القطاع المصرفي اعماله، وانما يزيد من ثقة العمالء بالبنك ال سيما ان 

تالي يستطيع البنك السرية المصرفية للعمالء ال يتم كشفها اال بحاالت حددها القانون، وبال
 .التوسع واضافة خدمات جديدة ضمن اطار القانون
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 غسل االموال، اال ان عملية يساعد في مكافحة اتخاذ المصارف تدابير وقائية وعالجية  -
التدابير العالجية تقتصر على متابعة الحاالت المشته بها، مما يدل على قلة حاالت غسل 

ي، وان ذلك ال يؤثر على تنفيذ االعمال المصرفية، االموال في القطاع المصرفي الفلسطين
 .بل يزيد من ثقة العمالء بالمصارف

 غسل عملية المصارف الفلسطينية ال تعتمد بشكل كبير على االدلة االرشادية في مكافحة  -
 .االموال، بل تعتمد على الخبرة والممارسة العملية

ات مرده الى قلة حاالت غسل اغفال المصارف اهمية تدريب الموظفين وتطوير السياس -
االموال، وبالتالي اغفال هذا الجانب واعتمادها فقط على التدابير الوقائية والعالجية في ذلك، 
اال ان المتطلبات الحديثة لسطة النقد في تعيين مراقب االمتثال، اجبرت البنوك على اشراك 

 .موظفيهم في دورات تدريبة تعنى بمكافحة غسل االموال
 

 توصيات ال2.5
بعد عرض النتائج واالستنتاجات الخاصة بالتحليل الكمي والكيفي، فقد راى الباحـث انـه مـن            
الضروروي وضع بعض التوصيات التي تساعد راسمي السياسة المصرفية في فلسطين علـى             

 : غسل االموال، وهي كما يلي عملية مكافحة 
 

 دة لنتائج واستنتاجات االستبيان التوصيات المستن1.2.5
تعزيز ثقافة العمالء باهمية تطبيق القانون والتعليمات واالرشادات الصادرة عن اللجنـة             •

الوطنية لمكافحة غسل االموال وسلطة النقد، وان هذة التعليمات هي في مصلحة العميل             
 .ومصلحة المجتمع ككل

 غسل االموال، على سبيل عملية تعزيز مشاركة الدوائر االخرى في المصارف لمكافحة  •
 .المثال دائرة المخاطرة والتدقيق الداخلي والدائرة القانونية

لسهولة االشتباه  بلغات أجنبية ، من حيث المامهمموظفي المصرفضرورة االهتمام ب •
منح مكافأة للموظفين اللذين يكتشفون بالعمليات المالية مع البنوك المراسلة، وايضا 

 . راتبه األساسيإلىخاطرة تضاف  مسؤول االتصال عالوة ممنح، و غسل أموالعملية 

العمل على تطوير نظام المكافحة في القطاع المصرفي ، بحيث يشمل كافـة الفـروع                •
 .واالقسام في المصرف، وكذلك التحديث المستمر لبيانات العمالء
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ضرورة قيام سلطة النقد ببناء قاعدة لعمالء المصارف في فلسطين، بحيث يسهل  •
، مما يسهل من تنفيذ العملية المالية من جهة، والمحافظة على الرجوع اليها عند االشتباه

 .عمالء البنك من جهة اخرى 

 غسل االموال، ال سيما ان هناك عملية االستفادة من تجارب الدول االخرى في مكافحة  •
 .يمكن االستفادة منها ومن مؤشراتهادول لديها حاالت سابقة 

ل االموال في المصارف، بحيث يتم توفير نظام الكتروني للكشف عن عمليات غس •
 .استخدامه من كافة المصارف العاملة في فلسطين، مما يوفر الخبرة من خالل الممارسة

 المعايير مع يتالءم بما للقطاع المصرفي الفلسطيني والمصرفية الرقابية الضوابط تطوير •
  .3 بازل لجنة عن الصادرة

 
 ت التحليل الكيفيجاالتوصيات المستندة لنتائج واستنتا : 2.2.5

 
 ال تقـف    عملية   غسل االموال، وضرورة ابراز ان مكافحة ال       عملية  نشر ثقافة مكافحة     •

 .عائقا امام السرية المصرفية، وكذلك ثقافة تقليل االعتماد على النقد في العمليات اليومية

ا هـذه  االطالع على تجارب البنوك العالمية والخدمات االلكترونية المصرفية التي تقدمه         •
البنوك، مع االخذ بعين االعتبار الخدمات االلكترونية التي تتضمن اجراءات لمكافحـة            

 .غسل االموال

اشراك المساهمين في مجالس ادارات المصارف في وضع السياسة العامة لمكافحة غسل    •
 .االموال

، تطوير البرنامج التدريبي الذي يعقد في فلسطين وعدم اقتصاره على مراقبي االمتثـال             •
 . غسل االموالعملية وكذلك تطويره باستمرار لمواكبة التطورات العالمية في مكافحة 

ضرورو تحمل القطاع المصرفي مسؤولياته تجاه العمالء، بحيث يتم تنظـيم ورشـات              •
 غسل االموال وما لهذه     عملية   باهمية مكافحة    ،عمل وتصميم نشرات توعوية للجمهور    

 . الفلسطيني  من خطورة على االقتصادعملية ال

اعتماد وحدة المتابعه المالية جوالت ميدانية غير دورية للرقابة على القطاع المصـرفي              •
 .لمراقبة العمليات المالية، وكذلك توفير التغذية الراجعة المناسبة للمصرف
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 22،23/1/2013االطالع 

 .22/1/2013 االطالع اريخت .ps .ffu.wwwالموقع االلكتروني لوحدة المتابعة المالية  •
 .سياسة مكافحة غسل األموال ) :2011 (بنك القاهرة عمان •
 .سياسة مكافحة غسل األموال ) :2011 (بنك فلسطين •
  .57،59ص.9العدد.البحوثمركز .ظاهرة غسل األموال) : 2000 (بنك مصر •
البنـك  .1ط.)أصولها العلمية والعملية  (إدارة المصارف اإلسالمية    : )2001 (جبر، هشام  •

 .74-73ص  .اإلسالمي العربي
جرائم غسل األموال بين التفسير العلمي والتنظـيم    ) : 1997 (سعيد عبد اللطيف  ،  حسن •

 .130ص.القاهرة.1ط.القانوني
. ص )9( رقـم    .قرارا بقانون مكافحة غسل األموال    ) : 2007 (ديوان الفتوى والتشريع   •

3 ،5 ،16 ،20. 
 بهاء الـدين    ،قسنطينة الجزائر  , نقدي والمصرفي االقتصاد ال ): 2003 ( محمود ،سحنون •

 .76 ص ،الطبعة األول , للنشر والتوزيع 
 .iv،iiiص  . التقرير السنوي :)2011(، سلطة النقد الفلسطينية •
 .18،17،65.ص.الخطة اإلستراتيجية ) :2012(، سلطة النقد الفلسطينية •
 2ص. عالقات الجمهور بروشور ) :2011(، سلطة النقد الفلسطينية •
 .21،25ص .مشروع الموازنة) : 2012(، سلطة النقد الفلسطينية •
البنوك التجارية في العالم العربي تتقاعس عن مراقبـة          ) :2009 (صفاء محمد ،  سليم •

 .جامعة قناة السويس.مصر.رسالة ماجستير .عمليات غسل األموال
ألموال وسبل   ا االستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسل     ) :2009 (علي،  شاهين •

 الجامعــة.دراســة تطبيقيــة علــى المصــارف العاملــة فــي فلســطين-تطويرهــا
 .فلسطين.اإلسالمية

. " تجريم غسل األموال في التشريعات المقارنـة       ) :2001 ( أشرف توفيق  ،شمس الدين  •
 .1ص.دار النهضة العربية
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المواجهة التشريعية لظاهرة غسل األموال المتحصلة مـن         ):2002 (مصطفى،  طاهر •
 .80ص. مطابع الشرطة. القاهرة."جرائم المخدرات

دار .اآلثار االقتصادية واالجتماعية لغسـل األمـوال      ) : 1997(د  سيد احم ،  عبد الخالق  •
 .3،24،27،32،35ص . القاهرة.النهضة العربية

 .188ص.1ط. غسـل األمـوال فـي مصـر والعـالم         ) : 1997 (حمدي،  بد العظيم ع •
198،199. 

غسل األموال عبر قنوات التامين بحـث        ):2009( عروبة،  شعايو. عالء،  عبد الكريم  •
 .العراق.21العدد.مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية.تطبيقي في قطاع التامين في العراق

نخبة األقوال في مكافحة غسل األموال دراسة مقارنـة         ) : 2010 (سيد حسن ،  عبد اهللا  •
 .القاهرة.نونيةالمركز القومي لإلصدارات القا.بالشريعة اإلسالمية

جريمة غسل األموال ودراسة في ماهيتها والعقوبـات        ) : 2008 (طارق كاظم ،  عجيل •
 القـانون  كليـة .امعة ذي قار  ج.مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات    .المقررة لها 

جريمة غسل األمـوال    ) : 2006 (عبد الفتاح بيومي  ،  نقال عن حجازي   .41ص. العراق
 .اإلسكندرية.الجامعي دار الفكر.نية ونصوص التشريعبين الوسائط االلكترو

مسؤولية مراجع الحسابات عن الكشف واإلفصاح عن جـرائم         ) : 2004 (احمد،  عطية •
 .مصر.جامعة الزقازيق.2العدد .26المجلد.مجلة البحوث التجارية.غسل األموال

 فـي   السياسة االئتمانية للبنـوك العاملـة     ): 2004 (امجد عزت عبد المعزوز   ،  عيسى •
 .8ص. ماجستير رسالة فلسطين

 .الدار اللبنانية  .التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم     ) :1991 (سامي عفيفي ،  حاتم   •
 مصر

 .القـاهرة .دار النهضـة العربيـة    .جريمة غسل األموال  ) : 1999 (هدى حامد ،  قشقوش •
 .58ص

 .الجزائر.تنهبا جامعة لخضر .أطروحة دكتوراه .غسل األموال ) : 2008 (دليله،  مباركي •
  .38- 13ص

 .القـاهرة . االقتصاد الخفي وظاهرة غسل األموال    ) :1999 (سعيد عبد الخالق  ،  محمود •
 .36ص. دار أبو المجد

إصدار النقد الوطني والخيارات الممكنة لترتيبات نقدية تتالءم : ) 2007 (سامي مقداد، •
 .الجامعة اإلسالمية: فلسطين.وخصوصية االقتصاد الفلسطيني 
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البحـرين  .المعـايير الشـرعية   .ة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسـالمية      هيئ •
 .164 – 151ص .2004

 .6،7 ،8 ص.التقرير السنوي ) :2011 ( وحدة المتابعة المالية •
 .3ص. الخطة السنوية ) :2013 (وحدة المتابعة المالية •
 .2011. الهيكل التنظيمي ) :2011 (وحدة المتابعة المالية •
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 المالحق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  المحكمينبأسماءقائمة  : 1ملحق رقم 
 . جامعة القدس– المشرف على الرسالة –األطرشالدكتور عزمي  •

 . خبير مصرفي –الدكتور سليمان سليمية  •

 جامعـة   – اإلدارية كلية االقتصاد والعلوم     – المالية قسم العلوم    – عبد الجواد  إسالمالدكتور   •

 .النجاح الوطنية

 جامعـة   – اإلداريـة  كلية االقتصاد والعلـوم      - قسم االقتصاد    – الرب أبوالدكتور محمود    •

 .النجاح الوطنية

 جامعة النجاح   – اإلدارية كلية االقتصاد والعلوم     – المالية قسم العلوم    –الدكتور معاذ اسمر   •

 .الوطنية

 جامعـة النجـاح     – اإلدارية كلية االقتصاد والعلوم     - قسم االقتصاد    – بكر اشتية    األستاذ •

 .طنيةالو

 . سلطة النقد الفلسطينية – واألبحاث رئيس قسم السياسات -الدكتور سائد خليل •

 سـلطة النقـد     – واألبحاث دائرة السياسات    - باحث اقتصادي    -رصرصوالدكتور شاكر    •

 .الفلسطينية

  مدير وحدة المتابعة المالية- رياض عويضةاألستاذ •

 . الماليةالمتابعة وحدة – رئيس قسم المعلومات والتحليل - فراس مراراألستاذ •

  وحدة المتابعة المالية–  قسم المعلومات والتحليل - محلل رئيسي -الشكعه فراس األستاذ •

 وحدة المتابعـة    – رئيس قسم الشؤون القانونية واالمتثال       -  األخرس عبد الرحمن    األستاذ •

 .المالية
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 قائمة بأسماء المقابلين : 2ملحق رقم 

 .ة المتابعة الماليةمدير وحد - رياض عويضة •

 .خبير مصرفي - سليمان سليميةالدكتور  •

 .مستشار مكتب محافظ سلطة النقد الفلسطينية - محمد مناصرة •

 .بنك القدس/ مدير العمليات المركزية  - رائد نجيب •

 .البنك العربي/ مدير قطاع العمليات المصرفية  - غسان جبر •

 .ون الفروعمساعد مدير عام  بنك القدس لشؤ - غسان قعدان •

 . سلطة النقد الفلسطينية-المصارف الوافدة / رئيس قسم الرقابة والتفتيش - إياد نصار •

 . سلطة النقد-المصارف المحلية/ رئيس قسم الرقابة والتفتيش - مصطفى أبو صالح •

 .وحدة المتابعة المالية/ رئيس قسم المعلومات والتحليل - فراس مرار •

 .البنك التجاري األردني/ المركزية مدير العمليات  - ربيع الزاغة •
 .بنك االستثمار الفلسطيني/ مدير االمتثال  - برهان حماد •
 .وحدة المتابعة المالية/ رئيس قسم الشؤون القانونية واالمتثال - عبد الرحمن األخرس •

 .سلطة النقد الفلسطينية/ رئيس قسم تدقيق تكنولوجيا المعلومات  - مؤيد شبيطة •

 . سلطة النقد الفلسطينية-س قسم الرقابة على الصرافين رئي - جمال عودة •
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 قبي االمتثال والمخاطر في المصارفاالستبانة لمرا : 3ملحق رقم 
 

 
 
 

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا

 بناء مؤسسات وتنمية موارد بشرية

 
 .المحترم. .................االمتثال في بنك/ المخاطرمسؤولالسيد : حضرة
 وبعد، طيبة تحية

 
:    بعنوان  الباحث بإعداد دراسة كمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في بناء المؤسسات، يقوم
القطاع في لحد من ظاهرة غسل األموال في ادور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال " 

 "الفلسطينيالمصرفي 
 الصادرة عن عليماتجهاز المصرفي بالقوانين والتيهدف هذا االستبيان إلى دراسة مدى تقيد ال

السلطات المشرفة، والتي تخص موضوع غسل األموال، وكذلك قياس مدى وضوح التعليمات 
واألدلة اإلرشادية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال، وأيضا معرفة التدابير 

للحد من ظاهرة غسل األموال، وذلك من الوقائية والعالجية المتبعة من قبل الجهاز المصرفي 
الباحث  ويؤكد هذه الجريمة، كمااجل الوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق في مجال مكافحة 

 العلمية، واستخدام النتائج في البحث العلمي فقط، هذا وسيتم مانةواألالتزامه بمبادئ السرية 
 .تزويدكم بنتائج الدراسة عند اكتمالها

 ،،شكرا لتعاونكم،
    

 رعامر سعدي جب: الباحث
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 القسم األول
أمام (  ) يتكون القسم األول من معلومات خاصة بالمستجيب وكذلك البنك، يرجى وضع إشارة 

 .العبارة المناسبة
 :معلومات خاصة بالمستجيب: أوال
 أنثى                   ذكر  :   الجنس  •

  سنة فما فوق40          سنة40 اقل من        سنة 30من  اقل         :العمر   •

 ماجستير          بكالوريوس        دبلوم          :المؤهل العلمي •

 10 مناقل      سنوات 6اقل من سنوات      3اقل من         :عدد سنوات الخبرة •

 فأكثر سنوات 10                            سنوات

  مدير دائرة         مراقب            رئيس قسم           :المستوى الوظيفي •

 معلومات خاصة بالبنك: ثانيا

 إسالميتجاري                   : طبيعة عمل البنك  •

فرع  20      فرع 20اقل من        فرع 15من  اقل        : عدد الفروع أو المكاتب •

 فأكثر
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 القسم الثاني

مجاالت، ويتكون كل مجال من عدة فقرات، يرجى اإلجابة عليها يتكون القسم الثاني من خمسة 
 .كاملة، وكذلك يرجى إجابة السؤال المفتوح في نهاية كل مجال

 ةالــــفـــقــــر مالرق
موافق 

 جداً
 معارض محايد موافق

 معارض
 جداً

 التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات سلطة النقد: المجال األول 

1 
قسم مخـتص لمكافحـة      يوجد بالمصرف 

 .غسل األموال
     

2 
يوجد في المصرف مسؤول اتصال، يقوم      
بمراقبة االمتثال لقانون مكافحـة غسـل       

 .األموال الفلسطيني
     

3 
يتم إبالغ وحدة المتابعة المالية بالعمليـات       
التي يشتبه بأنها تحتوي على عمليات غسل 

 .أموال من قبل مسؤول االتصال
     

4 
المصرف بـاإلبالغ وفقـا لنمـوذج    يلتزم  

اإلبالغ المعتمد من قبل اللجنـة الوطنيـة        
 .لمكافحة غسل األموال

     

5 
يعتبر عدم انسجام طبيعة عمـل العميـل        
مقارنة بحجم عملياته الماليـة مـن احـد         

 .أسباب ودواعي االشتباه
     

6 
قام المصرف بوضـع دليـل إجـراءات        
 لاللتزام بأحكام قـانون مكافحـة غسـل       

 .األموال الفلسطيني
     

7 
هناك موظف بديل لمسؤول االتصال وتـم       

 .إبالغ وحدة المتابعة المالية بذلك
     

8 
يتم مراجعة العمليات المشتبه بها واستشارة    
القسم القانوني بالمصرف قبل إرسالها إلى      

 .وحدة المتابعة المالية
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 الــــفـــقــــرة الرقم
موافق 

 جداً
 معارض ايدمح موافق

 معارض
 جداً

9 
يتم االحتفاظ بالمستندات المتعلقة بعمليات 

 .مشتبه بها لمدة عشرة سنوات
     

هل لديك أية اقتراحات أخرى تود إضافتها حول المجال األول والمتعلق بالقوانين والتشريعات 
 وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية؟

 توعوية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموالوضوح األدلة اإلرشادية وال: المجال الثاني

1 
يقوم المصرف بتطبيق مـا يخصـه مـن       
التوصيات األربعين الصادرة عن مجموعة     

 .FATF(2(العمل المالي

     

2 
يتصف دليل اإلرشادات المعتمد من قبـل       

 .3اللجنة الوطنية بالمرونة وسهولة التطبيق
     

3 
ـ     د مـن قبـل إدارة      يوجد دليل إرشادي معتم

 .المصرف يختص بمكافحة غسل األموال
     

4 
يقوم المصرف بإعداد نشـرات توعويـة       

 .بأهمية مكافحة غسل األموال 
     

5 
يتم التعامل مع الحاالت المشتبه بها بسرعة  
فائقة دون الضرورة إلى الرجـوع إلـى        

 .الدليل اإلرشادي لمكافحة غسل األموال

     

6 
دلة اإلرشـادية والتوعويـة     يتم تطوير األ  

بشكل دوري ومنـتظم وإرسـاله لكافـة        
 .موظفي المصرف

     

7 
تعتبر األدلة اإلرشـادية فعالـة ومجديـة        

 .لمكافحة غسل األموال في فلسطين
     

8 
تطبيق دليل اإلرشادات في تنفيذ الخدمات      

 .المصرفية يلقى قبوال من قبل العمالء
     

                                                 
هي مجموعة من المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال والصادرة عن مجموعـة العمـل المـالي                :التوصيات األربعين  2

 .الدولية
  .والخاصة بالقطاع المصرفي) 1/2009( رقم األموالات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل تعليم 3
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 الــــفـــقــــرة الرقم
موافق 

 جداً
 معارض محايد موافق

 معارض
 جداً

هل لديك أية اقتراحات أخرى تود إضافتها حول األدلة اإلرشادية والتوعوية الصـادرة عـن اللجنـة             
 الوطنية لمكافحة غسل األموال

 التدابير الوقائية المتبعة من قبل المصارف: المجال الثالث

1 
تصدر سلطة النقد الفلسطينية آليات واضـحة       

ملزمة للتعامل مع العمليات التي يشتبه أنهـا        و
 .تحتوي جريمة غسل أموال

     

2 
يوجد قاعدة بيانـات موحـدة يسـتخدمها        
المصرف للتأكد من البيانات المقدمة مـن       

 .العمالء

     

3 
يتم االعتماد بشكل أساسي على المعلومات      

 .التي يبرزها العميل
     

4 
صـية  يتم تحديث معلومات العمـالء الشخ     

عند طلب  ذلك من سلطة النقد الفلسطينية        
 فقط

     

5 
يتم الحصول على معلومات عن مصـدر       
ــالء   ــبة للعم ــروة بالنس ــوال والث األم

 .4) ذوي المخاطر(السياسيين

     

6 
يتم الحصـول علـى معلومـات تتعلـق         
بالغرض من العمليـة الماليـة ومناسـبة        

 .العملية لطبيعة عمل العميل

     

7 
اسة واضحة مـن سـلطة النقـد        يوجد سي 

تختص بالعمالء ذوي المخـاطر وكيفيـة       
 .التعامل معهم

     

                                                 
أي شخص يتولى مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا في السلطة الوطنية الفلسطينية أو أية :ذوي المخاطر السياسية 4

ص  .2007 لسنة 9ة غسل األموال رقم انظر القانون الفلسطيني لمكافح. دولة أخرى أو السلطات التابعة للسلطة الوطنية 
4. 
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 الــــفـــقــــرة الرقم
موافق 

 جداً
 معارض محايد موافق

 معارض
 جداً

8 
إن عملية مكافحة غسل األموال تقف عائقا       
أمام تقديم خدمات مصـرفية الكترونيـة       

 يطمح المصرف بتطبيقها
     

9 
ف نظام آلي للكشـف عـن       يمتلك المصر 

 .العمليات المشبوهة
     

10 
تبعا لمتطلبات البنك المراسل يـتم حظـر        
التعامل مع عمالء ال ترد بأسمائهم قـوائم        

 .رسمية

     

11 

يتم نشر ثقافة تقليل االعتماد على النقد في        
التعامالت اليوميـة واسـتخدام الوسـائل       

 .التكنولوجية الحديثة
     

12 
ف على استقاللية مسؤول    يحرص المصر 

االتصال لذلك تكون تبعيته إلـى مجلـس        
 .اإلدارة

     

13 
لمسؤول االتصال في المصرف صـالحية      
التواصل مع وحدة المتابعة المالية وسلطة      

 .النقد الفلسطينية

     

14 
يتم التدقيق على العمليات المصرفية للعميل      
العارض للبنك، بدرجة اكبر من العميـل       

 العادي
     

 التدابير العالجية المتبعة من قبل المصارف: المجال الرابع 

1 
دور موظف البنك هو المالحظة الدقيقـة       

 .وليس رجل امن
     

2 
تعتبر الحركات النقدية الضخمة التـي ال       
تتناسب مع طبيعـة عمـل العميـل مـن          

 .مؤشرات غسل األموال
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 الــــفـــقــــرة الرقم
موافق 

 جداً
 معارض محايد موافق

 معارض
 جداً

3 

يعتبر عدم اهتمام العميل بالمزايـا التـي        
يقدمها البنك له مثل سعر الفائدة والخدمات       
المصرفية األخرى من مؤشـرات غسـل       

 .األموال

     

4 
يعتبر قيام العميل باستئجار عـدة خـزائن      
دون الحاجة لذلك من مؤشـرات غسـل        

 .األموال

     

5 
 األمـوال فـي     يتم اكتشاف جريمة غسل   

 .5مرحلة الدمج
     

6 
يعتبر استمرار الموظف في عمله دون طلـب        

 .أية إجازة من مؤشرات غسل األموال
     

تتم عملية المراقبة للعمليات المالية المشتبه       7
 .بها من خالل دائرة المخاطر

     

تتم عملية المراقبة للعمليات المالية المشتبه       8
 .           رعبها من خالل موظفي الف

     

يتم إبالغ وحدة المتابعـة الماليـة حـال          9
 .االشتباه بالعملية بالسرعة الممكنة

     

يتم االستجابة السريعة مـن قبـل وحـدة          10
 .المتابعة المالية لالستفسارات العاجلة

     

يتم الحصـول علـى التغذيـة العكسـية          11
والمناسبة من وحدة المتابعة المالية حـول       

 .ارير االشتباه تق

     

يتم الحصول على اإلجراءات التي يتعـين        12
على المصرف إتباعها من وحدة المتابعـة       

 .المالية حول تقارير االشتباه

     

                                                 
5  �ME=ا ;JFVM : ^ال، وه^ هKMNا OPQ OFاVM zM ةV<pNا ;JFV?=ا;<Jأ� aYاVx zM ;JvRC?=ال اKMNا �Mد 

;bوVkM الKMه< أVه>� ^S وEyd >uZد وآ�>vCfm>B.  
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 الــــفـــقــــرة الرقم
موافق 

 جداً
 معارض محايد موافق

 معارض
 جداً

يقوم المصرف عنـد اسـتالمه للتغذيـة         13
ساب العميل  العكسية بوضع إشارة على ح    

 .ألخذ الحيطة والحذر في العمليات الالحقة

     

 هل هناك أية نقاط أو تدابير عالجية يقوم بها مصرفكم يمكن إضافتها لما هو مذكور أعاله؟

  وتطوير السياساتالخبرة وتدريب الموظفين :المجال الخامس
تهتم اإلدارة بتدريب كافة موظفي المصـرف        1

 .يمة غسل األموالعلى مكافحة عمليات جر
     

يتم تزويد كافة موظفي المصرف بحاالت       2
 .غسل أموال عملية

     

عدم إلمام موظفي المصرف بلغات أجنبية       3
 .يعيق الكشف عن عمليات غسل أموال

     

يتم عقد ورشات تدريبية لكافـة مـوظفي         4
المصرف تهتم بنشر ما توصلت إليه الدول       

 .ل األموالاألخرى في مجال مكافحة غس

     

يوجد خطة واضـحة لتـدريب مـوظفي         5
 .المصرف لمكافحة عمليات غسل األموال

     

يتم االستفادة من نتـائج تقيـيم التـدريب          6
لتطوير أداء الموظفين للكشف عن عمليات      

 .غسل األموال
     

يتم المشـاركة بـالمؤتمرات والـدورات        7
التدريبية الدولية لترسيخ ثقافـة مكافحـة       

 غسل األموال
     

يتم تعيين مسؤول االتصال في المصـرف        8
 .بناء على خبرة مصرفية متنوعة

     

يتم االستعانة بخبرات متخصصة لتـدريب      9
 .موظفي المصرف
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 الــــفـــقــــرة الرقم
موافق 

 جداً
 معارض محايد موافق

 معارض
 جداً

يمنح مسؤول االتصال عـالوة مخـاطرة        10
 .اتبه األساسيتضاف إلى ر

     

يتم منح مكافأة للموظفين اللذين يكتشـفون        11
 .جريمة غسل أموال

     

 هل لديك أية نقاط إضافية يقوم بها مصرفكم في مجال تدريب الموظفين على مكافحة غسل األموال؟

 
 

 

 شكرا لتعاونكم ،،،
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استبانه المقابلة : 4ملحق رقم   
 

 
 
 
 

 جامعة القدس

 ات العلياعمادة الدراس
 بناء مؤسسات وتنمية موارد بشرية

 
 

 تحية وبعد،،،
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال 

 من خالل التعرف على مدى التزام المصارف العاملة في فلسطين ، وذلكفي القطاع المصرفي
ادية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال بالقوانين والتعليمات واألدلة اإلرش

وسلطة النقد الفلسطينية، وكذلك مدى وضوح األدلة اإلرشادية والنشرات التوعوية الصادرة عن 
سلطة النقد الفلسطينية، وأيضا التعرف على إجراءات الوقاية والعالج المتبعة من قبل المصارف 

 .للحد من ظاهرة غسل األموال
ت الباحث بربط المتغيرات السابقة بمعايير للتحليل الكيفي بحيث يتم التعرف على انعكاساسيقوم 

 المصرف وانتشاره، وتأثير مكافحة غسل األموال على السرية المتغيرات السابقة على استمرار
المصرفية، وأيضا معرفة انعكاس مكافحة غسل األموال من خالل اإلجراءات الوقائية والعالجية 

المة األداء المصرفي، وكذلك معرفة العالقة بين مكافحة غسل األموال وثقة العمالء على س
 .بالمصرف والسيطرة على السياسة المالية وإضافة خدمات مصرفية الكترونية حديثة

 
 شكرا لتعاونكم،،،

    
 عامر سعدي جبر: الباحث
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 إجراءات المقابلة: أوال 
 ........... .: ..........................االسم  -

 : ........................................ .مكان العمل  -

 : .................................... .المسمى الوظيفي  -

 : ................................... .تاريخ المقابلة  -

 : ............................... .زمن المقابلة  -

 هدف المقابلة : ثانيا 
 الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في الحد إبراز هذه المقابلة إلى تهدف

 .من ظاهرة غسل األموال في القطاع المصرفي
 

 أسئلة المقابلة: ثالثا 
 اثر تقيد القطاع المصرفي الفلسطيني بالقوانين والتشريعات الصادرة عن اللجنة الوطنية -1

 : عليمات سلطة النقد الفلسطينية والخاصة بمكافحة غسل األموال على لمكافحة غسل األموال وت
 

 : االستمرارية والتفرع للمصرف -

.......................................................................................
................................................................................... 

 :السرية المصرفية -

.......................................................................................
................................................................................... 

 : سالمة األداء المصرفي
.......................................................................................

................................................................................... 
 :ثقة العمالء بالمصرف  -

.......................................................................................
................................................................................... 
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 :السيطرة على السياسة المالية -

.......................................................................................
................................................................................... 

 
 :إضافة خدمات الكترونية حديثة -

.......................................................................................
................................................................................... 

 :قدرة الموظف على اكتشاف الجريمة -

.......................................................................................
................................................................................... 

 اثر وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال -2
 :تخص القطاع المصرفي الفلسطيني على المصارف العاملة في فلسطينوالتي 

 
 : االستمرارية والتفرع للمصرف -

.......................................................................................
................................................................................... 

 :السرية المصرفية -

.......................................................................................
................................................................................... 

 : سالمة األداء المصرفي
.......................................................................................

................................................................................... 
 :ثقة العمالء بالمصرف  -

.......................................................................................
................................................................................... 

 :السيطرة على السياسة المالية -

.......................................................................................
................................................................................... 
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 :إضافة خدمات الكترونية حديثة -

.......................................................................................
................................................................................... 

 :قدرة الموظف على اكتشاف الجريمة -

.......................................................................................
................................................................................... 

 تتبع المصارف العاملة في فلسطين إجراءات وقائية وعالجية لمكافحة جريمة غسل األموال -3
 : تؤثر على وهذه اإلجراءات

 
 : االستمرارية والتفرع للمصرف -

.......................................................................................
................................................................................... 

 :السرية المصرفية -

.......................................................................................
................................................................................... 

 : سالمة األداء المصرفي
.......................................................................................

................................................................................... 
 :ثقة العمالء بالمصرف  -

.......................................................................................
................................................................................... 

 :السيطرة على السياسة المالية -

.......................................................................................
................................................................................... 

 :إضافة خدمات الكترونية حديثة -

.......................................................................................
................................................................................... 
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 :قدرة الموظف على اكتشاف الجريمة -

.......................................................................................
................................................................................... 

 تلعب الخبرة وتدريب موظفي المصارف وتطوير السياسات لدى المصارف دورا هاما في -4
 : مكافحة ظاهرة غسل األموال بحيث تؤثر على 

 
 : رفاالستمرارية والتفرع للمص -

.......................................................................................
.................................................................................. 

 :السرية المصرفية -

.......................................................................................
................................................................................... 

 : سالمة األداء المصرفي
....................................................................................... 

 :ثقة العمالء بالمصرف 
....................................................................................... 

 :السيطرة على السياسة المالية
.......................................................................................

................................................................................... 
 :إضافة خدمات الكترونية حديثة -

....................................................................................... 
 :قدرة الموظف على اكتشاف الجريمة

................................................................................... 
عاونكم،،،شكرا لت  
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