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  ملخص الدراسة

  

العاملة في قطاع غزة        هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اإلجراءات المطبقة في المصارف         

التحقـق مـن   ( ومكافحتها، وذلك من خالل دراسة إجراءات      غسيل األموال ت  للرقابة على عمليا  

التجهيزات لمكافحة عمليات غسيل األموال و تشمل اللجان والوحـدات           الرقابة الداخلية،  العميل،

 تدريب وتأهيـل المـوظفين،   التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد،  اإلدارية،

  ).رشادية والتوجيهيةوضوح األدلة اإل

  

   وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، كما تم استخدام اسلوب الحصر الشامل ، وتكـون               

مجتمع الدراسة من فئة اإلدارة العليا في فروع وإدارات المصارف العاملة في قطاع غزة ممثلة               

،وتم االعتماد على   )ب  نائب مدير عام،مدير فرع،مدير دائرة، رئيس قسم، مراق       / مدير عام   ( في  

 استبانة أي مـا نـسبته       119 استبانة استجاب منهم     170االستبانة لجمع البيانات حيث تم توزيع       

70.%  

  

   وخلصت الدراسة إلى أن هناك التزام من ِقبل المصارف العاملة في قطاع غزة برفض فـتح                

إلجـراءات التعـرف    حساب للعميل أو الدخول في أي معاملة مصرفية في حال عدم استيفائها             

عليه، وان المصارف تطبق إجراءات وقائية لمكافحة غسيل األموال بصورة جيدة، كما توصلت             

 إلى أن هناك انخفاض في الميزانية المرصودة من ِقبل المـصارف لبـرامج تـدريب وتثقيـف                

  . ضد غسيل األموالالموظفين

  

زيز إجراءات التحقـق مـن         وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها أن على المصارف تع         

العميل بصرف النظر عن قيمة العملية،و مراعاة عدم عرقلة العمل بـسبب متطلبـات الحيطـة                

والحذر اإلضافية ، تعزيز التعاون بين سلطة النقد والمصارف فـي التعـرف علـى العمليـات                 

ـ              صرف المشبوهة و تعميق أواصر التعاون الدولي، كما توصي الدراسة باالهتمام بإصـدار الم

  .لدليل إجراءات داخلي واضح وملزم لمواجهة عمليات غسيل األموال

  

  

  

  



ك  

  
Abstract 

                                   
This study aims to recognize the procedures adopted by banks in 

Gaza Strip to supervise and attack money laundering  operations,  Which 
included (investigating the client, internal supervising, equipments of 
laundering money which consist of the committee and the administrative 
units, commitment with laws and international legislations and Palestinian 
Monetary Authority instructions, training employees, clarity of directions). 

 
The researcher used the descriptive method and the comprehensive 

survey to collect data to meet the research objectives. 
The study includes the top level of management in the different main 

offices and branches of banks working in the Gaza strip represented by the 
general directors / deputy of the director ,  head of the branch, head of 
department ,division chief ,the auditor. 

The researcher used the questionnaires to collect data from the origin 
recourses, distributed 170 questionnaires and  received 119 about 70%. 

 
The study concluded that there is a commitment in banks in Gaza 

Strip refusing opening an account for a client or any banking deals  without 
interpolation him very well and the banks apply the precautionary 
procedures in order to forbidden money laundering also the study includes 
that there is a reduction in the training program balance concerning money 
laundering.  

 
The research summaries the most important recommendations, such 

as enforcing the procedures of identifying the client nevertheless the value 
of the operation,  never hindrance the work because of requiring 
precaution, and also improve the cooperation between Palestinian 
Monetary Authority and banks in order to identify the forbidden operations 
and try to depth the international cooperation, the study also recommends 
to give a care  by establish a procedures guide by the bank in order to  
confront money laundering operations.   
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  اإلطـار العـام للـدراسة
  

  

  مقــــدمـة    :أوال

  مشكلة الدراسة:  ثانـيا

  متغيرات الدراسة:  ثالثـا

  فرضيات الدراسة: رابعـا

  أهداف الدراسة: خامسا

  أهمية الدراسة: سادسا

  الدراسات السابقة: سابعا
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  :مقدمة: والأ

تعد ظاهرة غسيل األموال احد صور الجرائم االقتصادية المنظمة التي تهدف إلـى إضـفاء                  

  .)2005ابن علي،(ت مصدر غير مشروع الشرعية على أموال هى في األصل ذا

، ، ونتيجة لالندماج الحاصل في أسواق المـال الدوليـة   قرية كونيةىفي ظل تحول العالم إل    ف    

 وسياسة االقتصاد الحر وحرية التجارة، فضال عن ثورة االتصاالت واالنترنـت، وفـي ظـل               

ل األموال موضـوعا ذاتيـا أو        لم تعد مشكلة غسي    التطور التقني في األنظمة المصرفية والمالية     

ها ألوضـاعه   فمحليا أو إقليميا بل أصبح ظاهرة عالمية تستهدف اإلنسان أينمـا كـان باسـتهدا              

  . )2007بقلة، (االقتصادية، والمالية، واالجتماعية، والثقافية 

تمثل عمليات غسيل األموال إحدى صور الجرائم العابرة للقارات وذات التأثير الـسلبي                حيث  

 المجتمعات التي تنتشر بها ،وذلك من حيث حجم الـدخل القـومي وهيكلـه و توزيعـه ،                   على

وهيكله و مناخه وتخصيص المـوارد ،كمـا        ه  معدالتو  االستثمار   معدالت االدخار والبطالة ،   و

  .)2005،عوض اهللا (تنعكس أثارها السلبية على سوق األوراق المالية، والجهاز المصرفي 

من أهم الحلقات التي تدور فيها األموال غير المشروعة نظرا لما تتمتـع            المصارفو تعتبر        

 لغاسلي األموال القيـام بهـذه       ىبه من تشعب العمليات المصرفية وسرعتها وتداخلها إذ ال يتسن         

العمليات دون استخدام الخدمات التي يقدمها الجهاز المصرفي ، ويزداد األمر تعقيدا مـع تقـدم                

استخدام الخدمات االلكترونية الحديثة والتي يـسهل اسـتخدامها بـصورة           العمليات المصرفية و  

مخالفة للقانون خصوصا وان اغلب هذه العمليات تتم بصورة آلية وإمكانية الرقابة عليها يحتـاج            

  .)بدون تاريخالشرفات،(إلى الجهد والوقت والتكاليف 

 ة أنشطة غـسيل األمـوال      ذاتها تعد راس الحربة في مكافح      المصارفومن جهة أخرى فان        

لة ائحماية نفسها من المخاطر المالية وخطر فقدان ثقة العمالء و االنهيار، ومن المس            وذلك بهدف   

  .)2000عرب،( المترتبة على خوضها أو المشاركة في هذه األنشطة اإلجرامية ةالقانوني

ة التي تخلفها عمليـات     هذه التحديات وإدراكا من المجتمع الدولي لخطورة اآلثار السلبي           وإزاء  

غسيل األموال على االقتصاديات الوطنية وتهديدها للمجتمع الدولي بأسره، فقد توالـت الجهـود              

الدولية واإلقليمية التي تبذل من اجل الحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها وإخضاعها للعقـاب               

ات ووثائق دولية تهـدف  خالل إصدار عدة اتفاقيمن  و معاقبتهم ،    عنها   ثم ضبط المسئولين     ومن

وتحديث القوانين واألنظمـة    المصارف  التشديد على جميع الدول للرقابة على       ب لهاإلى التصدي   

الوطنية بما يجعلها قادرة على تفعيل مكافحة عمليات غسيل األموال علـى الـصعيد الـوطني                

  .)2005،عوض اهللا (والتعاون مع مختلف الدول عبر قنوات ثنائية وإقليمية ودولية

حيـث     وتعتبر جريمة غسيل األموال من الجرائم المستحدثة التي يزداد حجمها يوم تلو األخر              

 تريليـون دوالر مـن      1.6قدر خبراء صندوق النقد الدولي حجم األموال المغسولة سنويا بمبلغ           
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 100الـى    80وبزيادة سنوية تقدر ما بـين       .)2005, ابن علي ( الناتج المحلي اإلجمالي العالمي   

 ، كما أن االحتماالت متزايدة في أن تـصبح أي دولـة أو              )2007،سلطة النقد الفلسطينية  (ليارم

منطقة تعاني من ضعف في  هيكلها القانوني أو النظامي مركزا لغسيل األموال ،حيث أن غاسلي                

األموال يبحثون عن نقاط الضعف التشريعية أو اإلجرائية السـتغاللها فـي تحديـد و مزاولـة                 

  ).2006الدعرمي،(اإلجرامية أعمالهم 

عاني من جملة مـن المـشكالت االجتماعيـة،         ت ة تحت االحتالل والتي    الرازح    وفي فلسطين 

 فـي   تباين و تطبيقها النظم والقوانين مع وجود فجوات في        فيها كما تتعدد االقتصادية ،السياسية ،  

ة يمكن أن تـوفر أرضـا       فان هذه البيئ  ،التشريعات المعمول بها في الضفة الغربية وقطاع غزة         

يعرض الجهاز المصرفي الفلـسطيني والـذي يمثـل         مما   ،خصبة لنمو عمليات غسيل األموال    

عصب االقتصاد إلى مخاطر متعددة كاالنهيار أو احتماالت المقاطعة والعزل من قبل المجتمـع              

ـ            دابير الالزمـة   الدولي لعدم االلتزام بالقوانين والتشريعات الدولية واألخذ باألطر الوقائيـة والت

، تصميم  ) اعرف عميلك (، والتي من أبرزها تطبيق مبدأ       لتفادي حدوث عمليات غسيل األموال      

نظام محكم للرقابة الداخلية التي تساعد على اكتشاف العمليات المصرفية المـشبوهة ، تطـوير               

  .)2007سلطة النقد الفلسطينية،( برامج التدريب المستمر للموظفين

تقرار المالي في فلسطين وللمحافظة على سالمة الجهاز المصرفي الفلـسطيني              وتعزيزا لالس 

، العالميـة مستجدات المن احتماالت المقاطعة والعزل من قبل المجتمع الدولي بسبب عدم مواكبة        

ملحـق   ( لمكافحة عمليات غسيل األموال   بقانون    قراراً فقد أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية    

  .ع الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه من تاريخ صدوره وألزمت جمي)4رقم 
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  :المشكلة: ثانيا
  

الرامية إلى منع استخدام األنظمة المصرفية كقنـوات        واإلقليمية والمحلية   توالت الجهود الدولية    

مفتوحة لعمليات غسيل األموال غير المشروعة من خالل إصدار عدة تدابير وقائية يتعين علـى               

غـسيل  عمليات  االلتزام بها كالتحقق من العميل، التركيز على البرامج الداخلية لمنع           المصارف  

 من معرفة المعوقات التي تواجه المصارف فـي مكافحـة عمليـات             مكنو لنت  , وغيرها األموال

  : في السؤال الرئيسي التاليالدراسةصياغة مشكلة غسيل األموال، فقد تم 

  ؟المتبعة وما اإلجراءات األموالليات غسيل ما دور المصارف في الرقابة على عم

  

  :متغيرات الدراسة: ثالثاً
  

  :المتغير التــابع    
  . عمليات غسيل األموالدور المصارف في الرقابة على                        

  

   :المتغير المسـتقل    

 .التحقق من العميل .1

 .إجراءات الرقابة الداخلية .2

سيل األموال و تشمل اللجـان والوحـدات        التجهيزات لمكافحة عمليات غ    .3

 .اإلدارية

 .التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد .4

 .تدريب وتأهيل الموظفين .5

 .وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيهية .6

  

  :الفرضيات: رابعاً
  
  دددد

يل صائية بين دور المصارف في الرقابة على عمليات غـس         وجد عالقة ذات داللة إح    تال   .1

 . اإلجراءات المصرفية المطبقة للتحقق من العميلبيناألموال و 

صائية بين دور المصارف في الرقابة على عمليات غـسيل          وجد عالقة ذات داللة إح    تال   .2

 . إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في المصارفبيناألموال و 

لى عمليات غـسيل    بين دور المصارف في الرقابة ع      صائيةوجد عالقة ذات داللة إح    تال   .3

 قيام المصارف بتجهيزات لمكافحة غسيل األموال تشمل اللجان والوحدات          بيناألموال و   

 .اإلدارية
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بين دور المصارف في الرقابة على عمليات غـسيل          صائيةوجد عالقة ذات داللة إح    تال   .4

 .لتقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقدا بيناألموال و 

بين دور المصارف في الرقابة على عمليات غـسيل          صائية عالقة ذات داللة إح    وجدتال   .5

 . تدريب وتأهيل الموظفين بيناألموال و 

بين دور المصارف في الرقابة على عمليات غـسيل          صائيةوجد عالقة ذات داللة إح    تال   .6

 . وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيهيةبيناألموال و 

ئية بين أراء المبحوثين حول دور المصارف في الرقابة ال توجد فروق ذات داللة إحصا .7

العمر، المؤهل العلمي،  (الديمغرافيةعلى عمليات غسيل األموال تُعزى إلى متغيراتهم 

  )التخصص، المسمى الوظيفي، الخبرة العملية 

  

  :أهداف الدراسة: خامساً
  

  :     تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي

للرقابـة علـى     قطاع غـزة  العاملة في    المطبقة في المصارف  اإلجراءات  على   التعرف .1

 . ومكافحتهاغسيل األموالعمليات 

غـسيل  ل فـي مكافحتهـا    قطاع غزة معرفة المعوقات التي تواجه المصارف العاملة في         .2

 .األموال

التشريعات والقوانين الدولية   مدى تجاوب الجهاز المصرفي الفلسطيني مع        على   التعرف .3

 .نية الخاصة بمكافحة عمليات غسيل األموالواإلقليمية والوط

 لمكافحة عمليات   المصارفالتعرف على التدابير الوقائية التي تفرضها سلطة النقد على           .4

 .غسيل األموال

العمل على تقديم مقترحات قابلة للتطبيق لتفعيل دور القطاع المـصرفي فـي مكافحـة                .5

 .عمليات غسيل األموال
 
  :أهمية الدراسة: سادساً

  

 باعتبارها صمام األمان لمواجهـة      لمصارفادور  مد الدراسة أهميتها من أهمية      ستت .1

ـ               اعمليات غسيل األموال والتي ال تخضع عملياتها إلى حدود معينة بقدر ما يحكمه

توفر بيئة مناسبة ومرنة لمزاولة نشاطها وهذا ما توفره الدول التي ال يوجـد فيهـا                

 فهم في تطبيق القوانين واإلجـراءات       تشريع يجرم هذه العمليات أو لضعف أو سؤ       

  .المصرفية والمالية واالقتصادية واألمنية الخاصة بعملية المكافحة
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دليال إرشاديا للقائمين على القطاع المصرفي و المسئولين عن         الدراسة  يمكن أن تعد     .2

واقع الدور الذي تقوم به المصارف      مكافحة عمليات غسيل األموال في التعرف على        

لحيلولة دون تفشي هذا النوع من الجـرائم فـي           غسيل األموال ،بهدف ا    في مكافحة 

المجتمع الفلسطيني وإحداث هزات أو إشكاليات للجهاز المصرفي ومن ثم االقتصاد           

  .القومي
 
  :الدراسات السابقة: سابعاً

  

عمليات مكافحة غسيل األموال واثر االلتزام بها على        " : بعنوان )2007( الرفاتي   دراسة .1

  " النشاط المصرفي الفلسطينيفعالية

علـى فعاليـة    بإجراءات مكافحة غسيل األموال     اثر االلتزام   تهدف الدراسة إلى التعرف على         

حجم الودائع،  (النشاط المصرفي الفلسطيني،وذلك من خالل دراسة العالقة بين النشاط المصرفي           

قادمـة لالسـتثمار فـي       األمـوال ال   سرؤوالخدمات المصرفية المقدمة، حجم التسهيالت،حجم      

رفـع الـسرية المـصرفية ، زيـادة         : (التاليـة المـستقلة   و المتغيرات    )األراضي الفلسطينية 

 ).التكاليف،االنهيار والمساءلة القانونية ، تذمر العمالء، إعاقة جذب رؤوس األموال

لدولية ومراحلها ، ومخاطرها ، والجهود ا     غسيل األموال   عمليات  وقد تناولت الدراسة مفهوم        

  . عالقة اإلرهاب بغسيل األموالتوالعربية المبذولة، كما استعرض

   اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي،وتم اختيار عينـة عـشوائية مـن مـوظفي               

  . مفردة94المصارف في قطاع غزة بلغت 

حة غسيل     هذا وقد توصلت الدراسة إلى انه يوجد تأثير سلبي لتطبيق عمليات وإجراءات مكاف            

األموال على السرية المصرفية الفلسطينية، كما أكدت على أن مكافحة غسيل األمـوال يحمـي               

  .النشاط المصرفي من االنهيار أو المسائلة القانونية

بضرورة وجود قانون فلسطيني مستقل لمكافحة غـسيل األمـوال يراعـي            وتوصي الدراسة      

  .الحالة الفلسطينية

  

فاعلية إدارة التحريات والبحث الجنائي باألمن العام        ":بعنوان )2006 (دراسة الدعرمي  .2

 "في مكافحة جرائم غسيل األموال 

تهدف الدراسة إلى التعرف على اإلجراءات والطرق في التحري و مكافحة جـرائم  غـسيل                   

األموال، و معرفة أوجه التعاون بين األجهزة األمنية والمصرفية المختلفة في مكافحـة جـرائم               

  .يل األموالغس



 7

وقد تناولت الدراسة ماهية البحث الجنائي و محاوره وإدارة التحريات و وحـدة التحريـات                  

 غسيل األموال من حيث المفهوم، والجهود واالتفاقيـات الدوليـة           عملياتالمالية، ثم تم عرض     

النوع مـن    نحو هذا    المصارفواإلقليمية والوطنية لمكافحته والمؤشرات الدالة عليها، ومسئولية        

الجرائم، مع عرض بعض الصور لجرائم غسيل األموال وإجراءات مكافحتها وأثارها الـسلبية             

  .واإلجراءات الوقائية التي تم اتخاذها والعقوبات المقررة على المتورطين فيها

 استبيان من مجتمع الدراسة المتمثـل       150استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي ، وتم توزيع         

 التجاريـة، و إدارة التحريـات       المصارفالعاملين بمؤسسة النقد العربي السعودي، و     في جميع   

والبحث الجنائي، والمباحث اإلدارية، واإلدارة العامة لمكافحة المخدرات وهيئة التحقيق واالدعاء           

  .مالعا

 المـصارف  مؤسسة النقد العربـي الـسعودي و       بين الدراسة إلى ضرورة التعاون         وتوصلت

في التعرف على المعامالت المالية المشبوهة، ونشر الـوعي حـول           و األجهزة األمنية     التجارية

  .هذه الجرائم في المجتمع السعودي

وتوصي الدراسة بمراقبة التزام المؤسسات المالية لألنظمة واللوائح الخاصة بمكافحة غـسيل               

ادل المعلومـات و التعـرف      التعاون المستمر بين األجهزة األمنية والمصرفية في تب       ب واألموال،

 من اجـل سـرعة التبليـغ        المصارف إيجاد أنظمة آلية بين      وعلى المعامالت المالية المشبوهة،   

  .إلى أخرمصرف وفرض رقابة على تحويل األرصدة من 
 

أساس التزام البنوك مكافحة عمليـات      :"  بعنوان )2005  ( البطوش ودراسة الطراونة    .3

 "م في النظام القانوني األردنيغسيل األموال ونطاق هذا االلتزا

 العاملة في األردن بالقيام     المصارفتهدف الدراسة إلى التعرف على األساس القانوني إللزام            

  .بدورها في منع عمليات غسيل األموال وكشفها

 األردنية للقيام بدورها في منع عمليـات غـسيل          المصارفوقد تناولت الدراسة أهمية إلزام         

 المصرف وتعليمات   2000 لسنة   28 من قانون البنوك رقم      93ها في ضوء المادة     األموال وكشف 

 لما لهذه العمليات من تأثير سلبي على المناخ العـام لالسـتثمار             2001 لسنة   10المركزي رقم   

 إتباعهـا   المصارفإلجراءات الواجب على    سعار العمالت، كما يستعرض البحث ا     واضطراب أ 

  .لمكافحة هذه العمليات

توصي الدراسة بضرورة إصدار قانون خاص بمكافحة عمليات غسيل األمـوال وتجـريم             و   

  .جميع صوره
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اآلثار االقتصادية لعمليات غـسل األمـوال ودور        :" بعنوان )2005 (دراسة عوض اهللا   .4

 "البنوك في مكافحة هذه العمليات 

، سيل األمـوال  ي في مكافحة عمليات غ    تهدف الدراسة إلى التعرف على دور الجهاز المصرف          

  .كما يبحث في كيفية معالجة اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذه العمليات

 الخفـي،   دوقد تناولت الدراسة مفهوم غسيل األموال وخصائصه وأسبابه، وعالقته باالقتـصا             

والمراحل التي يمر بها من إيداع وتمويه وإدماج، واآلثار االقتـصادية واالجتماعيـة لعمليـات               

 في مكافحة عمليات غسيل األمـوال مـن         المصارفاألموال، كما يشير البحث إلى دور       غسيل  

خالل إتباع إجراءات محددة وإلزام العاملين بها، كما تم استعراض التشريعات والجهود الدوليـة              

  .والعربية في مجال مكافحة عمليات غسيل األموال

 عمليات غسيل   ة واضحة لمكافح   لسياسات داخلية  المصارفوتوصي الدراسة بضرورة تبني        

األموال،و تطوير العاملين لمواجهة هذه العمليات ،و مراعاة الدقة والحذر في فحص العمليـات              

  .المصرفية والمالية وخاصة المشكوك فيها

  

جريمة غـسل األمـوال فـي النظـام الـسعودي            " : بعنوان )2005( الغامدي   دراسة .5

 "واالتفاقيات الدولية  

ة إلى التعرف على جريمة غسيل األموال في النظام السعودي واالتفاقيـات              تهدف الدراس 

 .الدولية 

وأحكامها فـي الـشريعة اإلسـالمية ،        غسيل األموال   بجريمة   التعريفوقد تناولت الدراسة       

وتجريمها في االتفاقيات الدولية والنظام السعودي، وعالقتها بالجرائم األخرى، كما يـستعرض            

سيل األموال وصورها ومراحلها وآثارها والتدابير واإلجراءات المتبعة للكشف         أركان جريمة غ  

 ة المركزية والمؤسسات الماليـة والمـصرفي      المصارفوالمكافحة من خالل التعرف على دور       

وعلى النطاق الدولي و في النظام السعودي، كما تناولت الدراسة عدد من قضايا غسيل األموال               

  .لمناقشة في المملكة بالتحليل وا

   اعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي التأصيلي الوصفي المقارن فيمـا يتعلـق بالجانـب              

النظري، أما الجانب التطبيقي فقد تمت دراسته وتحليل حاالت تطبيقية لعدد من القـضايا التـي                

  .صدرت فيها أحكام قضائية من المحاكم الشرعية

مة غسيل األموال هى جريمـة مـستقلة وذات طـابع              هذا وقد توصلت الدراسة إلى إن جري      

ضرورة التزام المؤسسات المالية والمصرفية     بعد عابر للحدود، و     اقتصادي كما تتصف بان لها بُ     

  .بإجراءات الوقاية والمنع والكشف عن عمليات غسيل األموال
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 العربـي   بضرورة تطبيق التعليمات واإلجراءات الصادرة من مؤسسة النقد       وتوصي الدراسة      

السعودي، كما توصي بتكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش على المؤسسات الماليـة والمـصرفية             

 .وعملياتها مع توخي الحذر من عمليات التحويل االلكتروني لألموال والبطاقات االئتمانية
 

مسؤولية مراجع الحسابات عن الكشف واإلفصاح عن       :" بعنوان )2004،  عطية(دراسة   .6

 "ألموال جرائم غسيل ا

تهدف الدراسة إلى معرفة اثر صدور قوانين مكافحة غسيل األمـوال علـى األداء المهنـي                   

  .للمراجع خالل عملية مراجعة الحسابات بمراحلها المختلفة في ظل المتطلبات المهنية الحالية

ـ                 ة وقد تناولت الدراسة اثر صدور قوانين مكافحة جرائم غسيل األموال على مكاتب المراجع

من حيث تعين مسئول للمكافحة داخل كل مكتب مراجعـة،و التعـرف علـى هويـة العمـالء                  

وأوضاعهم القانونية ومراجعة نظم وإجراءات الرقابة الداخلية وبشكل دوري، كما تنـاول أثـر              

صدور القانون على مهام ومسؤوليات المراجع خالل مراحل التخطيط على أعمـال المراجعـة              

  .ا مرحلة إصدار التقريروتنفيذ األعمال وأخير

 مـصر   يتم إجراء الدراسة الستكشاف أراء مراجعي الحسابات العاملين بمكاتب المراجعة ف             

  .مفردة100سنوات على عينة من 10والذين ال تقل خبراتهم العملية عن 

من العينة لم تبد اهتمام بجرائم غسيل األموال واآلثار         % 88هذا وقد توصلت الدراسة إلى إن          

من العينـة تـرى     % 77المترتبة عليها مقارنة باهتمام المنظمات الدولية واإلقليمية بها،كما إن          

أحقية المراجع الداخلي بمتابعة درجة التزام المؤسسات بقواعد مكافحة غسيل األموال وفي حالة             

  .عدم توفر أقسام مؤهلة للمراجعة الداخلية  في المؤسسة  يتعين إسنادها للمراجع الخارجي

وتوصي الدراسة بعدم إغفال دور المراجع ضمن النصوص لقانون مكافحة غـسيل األمـوال        

المصري، كما يوصي بتضيق الفجوة بين المتطلبات المهنيـة والمتطلبـات المفروضـة علـى               

  .المراجع من قانون مكافحة غسيل األموال
 

لـى عمليـات     دور البنوك التجارية فـي الرقابـة ع       "  بعنوان   )2003،المبارك(دراسة   .7

 "غسيل األموال 

 التجاريـة   المـصارف طبيعة وأساليب الرقابة المتبعة فـي       تهدف الدراسة إلى التعرف على         

  .لمواجهة عمليات غسيل األموال والمعوقات التي تواجهها

كما تم التعرض إلـى     وأثارها ومراحلها وأساليبها،  وقد تناولت الدراسة مفهوم غسيل األموال          

 حيث المفهوم واألهداف واألنواع ومصدرها الداخلي والخارجي وأدواتها وخصائصها        الرقابة من   
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جـراءات   التجارية من حيث اإل    المصارفكما تشير الدراسة إلى الرقابة على أعمال        وخطواتها،

  .ة والعربية لمكافحة غسيل األموالوالجهود الدوليالوقائية وإجراءات الكشف،

لوصفي التحليلي،وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من موظفي           اعتمدت الدراسة على المنهج ا    

 عربي وأجنبي في مدينة دبي في دولة اإلمارات العربيـة           مصرف) 28( التجارية لـ    المصارف

  . مفردة280المتحدة بلغت 

 في دبي تتبع بقوة األساليب واإلجراءات الرقابية        المصارف إن      هذا وقد توصلت الدراسة إلى    

 األموال ، كما إن عقد دورات تدريبية باستمرار لموظفي البنك يكـسبهم الخبـرة              لمكافحة غسيل 

  .لمواجهة عمليات غسيل األموال

 تبرز أهم القوانين واألنظمة     المصرفبإطالق حملة تثقيفية موجهة لموظف      وتوصي الدراسة      

ية في الدولـة،  التي تجرم غسيل األموال وتنظم عمليات الرقابة على المؤسسات المصرفية والمال      

كما يوصي بضرورة تفعيل األساليب واإلجراءات الرقابية من قبل مصرف اإلمارات المركزي            

  .التجارية في دبيالمصارف و

  

 "جرائم غسيل األموال :"  بعنوان)2000 (عرب  دراسة .8

 الدوليـة   تتهدف الدراسة إلى التعرف على ماهية و مخاطر جرائم غسيل األموال، واالتجاها              

  .افحتها، وبيان الخطط التي تتخذها المصارف لمواجهة هذه الجرائملمك

وقد تناولت الدراسة لمفهوم و نطاق غسيل األموال ومراحلها والجهود الدولية واإلطار القانوني             

 عها،لمكافحة هذه الظاهرة ، كما أشارت الدراسة إلى االستراتيجيات الواجب على المصارف إتبا            

  . الحاالت العملية لغسيل األموال التي تم اكتشافهاهذا وقد عرض البحث بعض

وتوصي الدراسة بتعميم أدلة المكافحة التوجيهية لجميع الموظفين وعلى جميـع المـستويات                

  .اإلدارية، باإلضافة إلى ضرورة إخضاعهم لبرامج تدريب عملية

  

  : على الدراسات السابقةالتعقيب

  : تبين ما يليحوث وأوراق العمل فقد الدراسات السابقة والبضبعد استعرا   

  في التركيز على مكافحة عمليات غسيل األمـوال،         مع الدراسات السابقة    اتفقت الدراسة الحالية  

 أمرا  ىالمنظمة عابرة الحدود باعتبار أن مكافحة هذه الجريمة أضح        االقتصادية  احد أهم الجرائم    

كمـا تتفـق فـي      ,  ثم االقتصاد القومي    للحفاظ على سالمة الجهاز المصرفي ومن      الزما وحتميا 

  .عرضها للجهود الدولية واإلقليمية المبذولة
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بينمـا  ,    كما اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في استخدام المنهج الوصفي التحليلـي      

اعتمدت دراسات أخرى المنهج االستقرائي التأصيلي الوصفي المقارن للجانب النظري والدراسة           

  ).2005,الغامدي(لجانب التطبيقي كدراسة التحليلية ل

عن الدراسات السابقة الختالف الزوايا التي تـم        الدراسة الحالية   من ناحية أخرى فقد اختلفت         

غـسيل   الدراسات السابقة  حيث تم تناول  . تناولها والختالف األهداف التي سعت إليها كل دراسة       

مسؤولية المراجـع    االقتصادية واالجتماعية،    هفعه ، أثار  او و د  أسبابه: موال من عدة جوانب     األ

، و التعـاون بـين األجهـزة األمنيـة          ة تنسيق الجهود الدولية لمواجهته    ، إشكالي في الكشف عنه  

 اثر االلتزام بمكافحة غسيل األمـوال علـى النـشاط            و ، األموال لوالمصرفية في مكافحة غسي   

  .المصرفي

لمـصارف  الرقـابي ل  دور  ال وهو التعرف على     خرنما الدارسة الحالية انصبت على جانب آ      بي   

بل المصارف العاملة في    الل دراسة اإلجراءات المطبقة من قِ     من خ  عمليات غسيل األموال     على

  .قطاع غزة 
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  ل األولـــالفص
  

  غسيل األموال المفهوم والماهية
  

 .ماهية غسيل األموال :أوال

 .رة غسيل األموالالتطور التاريخي لظاه :ثانياً

 .األنشطة الغير مشروعة و المولدة لألموال القذرة :ثالثاً

 .اآلثار المترتبة على عمليات غسيل األموال :رابعاً

 .مراحل عمليات غسيل األموال :خامساً

 .الوسائل واألساليب المستخدمة :سادساً

  .أسباب شيوع ظاهرة غسيل األموال :سابعاً

  .كافحة عمليات غسيل األموال موقف المصارف من م:ثامنا
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  :ماهية غسيل األموال: أوال

ـ  في كافة المحا )Money Laundering  (جرى مؤخرا تداول مصطلح غسيل األموال    ل ف

و االجتماعية على أساس أنها     ، واألمنية   ،الدولية و اإلقليمية والمحلية المهتمة بالجرائم االقتصادية      

 كبير بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكون بعيدة عن يد القانون المناهض             عمليات ترتبط إلى حد   

للفساد المالي واإلداري في محاولة للعودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل نفـس                

القوانين التي كانت تجرمهـا وفـي نطـاق الحـدود اإلقليميـة التـي تـسري عليهـا هـذه                     

  ).2006الدليمي،(القوانين

عديد من التعاريف لغسيل األموال في المدونة القانونيـة الدوليـة فـي العقـدين                ظهر ال  و قد    

 بأنـه    2003 عرفته اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في فيينا سـنة           حيثرين،  يخاأل

 مع العلم بأنها عائدات فعل إجرامي لغـرض إخفـاء ، أو تمويـه               حالتهاإالممتلكات أو   تحويل  

شروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم األصلي            المصدر غير الم  

أو ،أو الحقـوق    ، ت الطبيعة الحقيقية للممتلكـا    على اإلفالت من عواقب سلوكه وإخفاء أو تمويه       

 كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها مع العلم بان تلك الممتلكات هى عائـدات                ،أومكانها  

الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تلقيها ، بأنها عائـدات             فعل إجرامي واكتشاف    

  .فعل إجرامي

 إخفاء وطمس المصدر الحقيقي لألموال المودعة لـدى الجهـاز المـصرفي             ا بأنه كما تعرف    

والناتجة عن عمليات غير مشروعة بهدف إكسابها صفة الشرعية ، أو إعطاء معلومات مغلوطة              

أي وسيلة كانت، وتحويل األموال أو اسـتبدالها لغـرض إخفـاء أو تمويـه               عن هذا المصدر ب   

مصدرها، كما يمتد هذا المصطلح ليشمل تملك األموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها              

أو توظيفها بأي وسيلة من الوسائل لشراء أموال وأصول منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات                

  )2005ي،الربيع(مالية مختلفة

 بأنهـا     فيها فقد عرفها المـشرع      المنظمات اإلجرامية  اتعقد نشاط بت تشتهر التي   اايطاليوفي     

استبدال أية نقود أو سلع أو أية أموال أخرى مستمدة من أي نوع من الجرائم العمدية أو إخفـاء                   "

  .)34،ص2006الدليمي،"( مصدر هذه األموال من الجرائم المستمدة منها

 غير مالية، تهدف أو مجموعة من عمليات مالية، أوعملية رفها المشرع الكويتي بأنها  عبينما   

 في صورة وإظهارها جريمة أي عائدات أو لألموال تمويه المصدر غير المشروع أو إخفاء إلى

 عائدات متحصلة من مصدر مشروع، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في أو أموال

 أو غير مباشرة عن جريمة أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو أموال تحويل أوعملية توظيف 

  ( تمويه مصدرهاأو إخفاء
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http://www.pogar.org/databases/arabbanks/LoadLawBook.asp?SC=271020
021082395.(  

 يني لمكافحة عمليات غسيل األمـوال،     فلسطالقانون  ال إصدار   فقد تم أما على المستوى المحلي        

 و قد عـرف    ،لحماية الجهاز المصرفي من المقاطعة أو العزل أو تفشي هذه الظاهرة السلبية فيه            

األمـوال   أو تغيـر هويـة       إخفـاء  كل سلوك يقصد به      ابأنهغسيل األموال   المشرع الفلسطيني   

 ها الحقيقية لتبدو في ظاهرها متأتيـة       لمصادر  وذلك تمويهاً  األصلية الجرائم   إحدىالمتحصلة من   

  .)2007لغسيل األموال،القانون الفلسطيني ( ادر مشروعةمن مص
  

 متأتيـة مـن     مـوال إضفاء صفة الشرعية على أ    ويمكن القول إجماال بأن غسيل األموال هو           

عبر القنوات   العالمية الداخلية أو  من خالل إدخالها في الدورة المالية     و ذلك   مصدر غير شرعي،    

  .المصرفية وإعادة تدويرها

  

  :طور التاريخي لظاهرة غسيل األموالالت: ثانياً

 ود على الرغم من إن جذورها تعود إلى       ت جريمة غسيل األموال على السطح منذ عدة عق        طف   

طورية الـصينية إلـى     حيث لجأ التجار في عهد اإلمبرا     ) .، بدون تاريخ  الشرفات( آالف السنين   

 مـصادرتها مـن     طوريـة خـشية    باسـتثمارها فـي خـارج اإلمبرا       غسيل أموالهم إلخفائهـا   

تحرم الربا مما    ، وفي العصور الوسطى كانت الكنيسة الكاثوليكية في أوربا        ) 2001،كامل(الحكام

  ).2006الخريشة،(اضطر المرابون إلى إخفاءها من خالل الممارسات الكاذبة 

و التي كان يتوفر لها     ،1إلى عصابات المافيا    ) غسيل األموال ( ويعود أول استخدام لمصطلح        

، ونظـرا    ...)  الـسرقة  المخدرات ، القتـل،   ( وال نقدية طائلة نتيجة نشاطها غير المشروع        أم

لصعوبة حفظ هذه األموال داخل المصارف فقد لجأت إلى تأسـيس شـركات واجهـة لتمريـر                 

 حيث قامت بتأسيس محالت لغسيل أموالها وإلزالة غبار         ،أرباحها الطائلة من األعمال اإلجرامية    

  ).2000،عرب(يداعها في المصارف  إلالمخدرات قب

 شـهدت   فقـد  ظاهرة غسيل األموال على الواليات المتحدة األمريكية          انتشار قتصريهذا ولم      

الحرب العالمية الثانية حدوث اكبر عمليات غسيل لألموال عندما قامت المصارف السويـسرية             

  ).2002يشات،الفاعوري وقط(2بعمليات غسيل أموال لصالح النظام النازي األلماني

                                                 
حيث يعتبرها القانون األمريكي من عمليات (  إلى المحاآمة بتهمة التهرب الضريبي 1931سنة ) آل آابون(تم إحالة اشهر قادة المافيا  1

  ).2000عرب، ( إليجاده وسائل إلخفاء األموال) ميرالنسكي( في ، آما رآزت المحكمة على دور المحاسب والمصر)غسيل األموال
آلفت الواليات المتحدة لجنة من وزارة الخزانة األمريكية للبحث وحصر األموال ، ودعت بعدها العالم إلى عدم االعتراف باألموال  2

 ).2002الفاعوري وقطيشات،(المنهوبة وطالبت بإعادتها إلى أصحابها الشرعيين
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فـي الـسبعينات    ) فـضيحة ووترجيـت   (وعاد مصطلح غسيل األمـوال للظهـور إبـان             

، أما أول استخدام للمصطلح في سياق قانوني أو قضائي فكان في احـد قـضايا                )2001كامل،(

  ).2005،ابن علي(مصادرة أمالك مغسولة ومتأتية من تجارة الكوكايين الكولومبي 

 األموال على مستوى العالم وانتشار الجريمـة المنظمـة، ونظـرا            ومع انتشار ظاهرة غسيل      

 بها من خـالل عقـد        لالهتمام  المجتمع الدولي  توجهللتطور التكنولوجي وزيادة التعقيدات ، فقد       

االتفاقيات لمكافحتها وتجريمها وكانت أول محاولة دولية جادة في مـؤتمر الـدول الـصناعية               

  ).2005،الربيعي(موعة حملة العمل المالي الدولي حيث تم إنشاء مج1989الكبرى سنة 
  

 الجديد فيها هو تطور وسائلها      أن إال أن عمليات غسيل األموال ظاهرة قديمة        مما سبق يتضح     

وزيادة حجم األموال المتعامل فيها وأخذها لصفة العالمية ، وعلى الرغم من إنها قد تختلف فـي                 

ف وهو إضفاء صفة الشرعية علـى األمـوال المكتـسبة            أنها تتفق في الهد     إال الغاية واألسلوب 

  .بحيث تبرر وجود الثروة

  

  :1األنشطة الغير مشروعة والمولدة لألموال القذرة : ثالثاً

  األمـوال   يعد الدافع الرئيسي وراء عمليات غسيل األموال هو البحث عـن ملجـأ لتطهيـر                 

ألموال القذرة والتـي تكـون محـال        واإلفالت من المطاردة ، فإلى وقت قريب كان المقصود با         

 المـدلول   أن  إال لعمليات غسيل األموال تلك المستمدة من تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية ،          

اتسع ليشمل االتجار غير المشروع في سلع وخدمات أخرى بعضها تقليدي وبعضها مـستحدث              

غسيل األموال  عمليات  لإلى األخذ بالتعريف الموسع      )2000( شافي   أوصى وقد   ،)2003،مبارك(

  :منها و يصعب حصرها في إطار أو عدد معين حيث،دون حصره بجرائم المخدرات 
  

االتجار في السلع والخدمات غير المشروعة وفقا للقوانين والتشريعات الدولية والتي من             .1

والمؤثرات العقلية، التجارة في الرقيق، تهريـب البـشر، والمتـاجرة            أهمها المخدرات 

البشرية، والمتاجرة في العمالت األجنبية فيما يعرف بالسوق السوداء، وكذلك          باألعضاء  

االتجار في السلع التي تعاني نقصا في السوق المحلية من خالل االحتكار ومخالفة أنظمة              

 ).2000شافي،(التسعير

التهرب الضريبي من خالل التالعب في الحسابات أو إخفاء مصدر الدخل وعدم سـداد               .2

 ) .2003المومني،( المستحقة على النشاط إلى خزانة الدولةااللتزامات 

الفساد اإلداري والسياسي والمالي من خالل االستقطاع غير المشروع للوظيفة العامة من             .3

اجل تحقيق مكاسب شخصية ، كمنح التراخيص أو ترسية المناقصات مقابـل رشـاوى              

                                                 
 .هو مصطلح يطلق على األموال المغسولة والناتجة من أعمال و نشاطات غير شرعية: ال القذرة األمو 1
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يشمل الفساد العمـالت    كما   تدفع للموظفين الذين يخالفون نصوص اللوائح و القوانين ،        

ــسلع    ــلحة، وال ــفقات األس ــد ص ــل عق ــوظفين مقاب ــا الم ــصل عليه ــي يح الت

 ).2000شافي،(الرأسمالية

عبـد  (الدخول الناتجة عن األنشطة السياسية غير المشروعة مثل أنـشطة الجاسوسـية              .4

 ).2007العظيم،

ي علـى حقـوق     الدخول الناتجة عن الغش التجاري والتجارة في السلع الفاسدة ،والتعد          .5

 ).2003،الشيخ( الملكية الفكرية كتقليد العالمات التجارية العالمية

اللتزامـات ، أو    حويل المبالغ للخارج وبدون سداد ل     االقتراض من المصارف المحلية وت     .6

من خالل جمع األموال من صغار المدخرين و المستثمرين وتهريبها للخارج دون وجود             

 ).2003،الشيخ(ضمانات مالية أو قانونية كافية

أنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة دون دفع الرسوم والـضرائب             .7

 ).2003المومني،(الجمركية المقررة

الدخول الناتجة عن عمليات النصب واالحتيال وتزوير الوثائق والمـستندات ، وجـرائم              .8

اربة فـي األوراق    يف العمالت والذهب والمعادن الثمينـة، المـض       يالبيئة، وعمليات تز  

 الماليــة، العمليــات الجراحيــة التــي يجريهــا األطبــاء لغــرض االســترباح فقــط

 ).2006الخريشة،(
 
  :اآلثار المترتبة على جريمة غسيل األموال: رابعاً

ثار سلبية متنوعة اقتـصادية،     آجريمة غسيل األموال من الجرائم الخطيرة التي يترتب عليها             

نية وفيما يلي بيان أهم اآلثار السلبية المترتبة علـى جريمـة غـسيل              اجتماعية، وسياسية، وأم  و

  ):2004،المطيري(األموال 
  

  :اآلثار االقتصادية السلبية لغسيل األموال: األولاألثر 

  :تتسبب عمليات غسيل األموال بآثار سلبية على الوضع االقتصادي يمكن إيجازها في التالي   

خل القومي ممـا    ديبها إلى الخارج استقطاعات من ال     تتمثل عمليات غسيل األموال وتهر     .1

يؤدي إلى إضعافه، ويشكل نزيفا لالقتصاد الوطني، ويحرمه من استثمار هذه األمـوال             

داخل الدولة ، وبالتالي فهو يحرمه من القيمة المضافة إلى الدخل القومي ومـا يترتـب                

ــعار       ــوازن األس ــاج، ت ــادة اإلنت ــل، زي ــرص عم ــوفير ف ــن ت ــا م عليه

 ).2006الدليمي،(تقرارهاواس

 فجوة بين   ةتؤدي عمليات غسيل األموال إلى حدوث توزيع عشوائي للدخل القومي منشأ           .2

األغنياء والفقراء نتيجة الستئثار عدد قليل من األفراد ألموال ضخمة هى فـي الحقيقـة               
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نتجة للمجتمع ، مما يربك الحكومة ويجعلها       مأموال غير مشروعة ومنتزعة من الفئات ال      

قف عاجزة عن إمكانية إعادة توزيع الدخل القومي بما يحقق االستقرار للدولة، فمـثال              ت

 إلى فـرض    لجؤهاالتهرب الضريبي يؤدي إلى ضعف في إيرادات الدولة مما ينتج عنه            

تراض أو اإلصدار النقدي من اجل تمويـل برامجهـا          قضرائب جديدة أو اللجؤ إلى اال     

 .)2003السيسي،( االقتصادية

 أنروب راس المال إلى الخارج إلى اتساع نطـاق الفجـوة التمويليـة حيـث                يؤدي ه  .3

 توجه إلى قنوات االسـتثمار داخـل        أنالمدخرات يتم إيداعها في البنوك الخارجية دون        

البالد، كما يؤدي الطلب على النقد األجنبي إلى إضعاف قيمة العملة المحليـة وتـدهور               

 ).2003،الشيخ(القوة الشرائية لها

البذخ والنمط االستهالكي الترفي إضافة إلى تجميد الكثير من األموال في صـورة             تفشي   .4

 الزيتية النادرة أو المعادن النفيسة دون أي اسـتفادة مـن هـذه              تأصول جامدة كاللوحا  

الموجودات في العجلة االقتصادية والتنمية للمجتمع، مما يساعد على الكـساد والركـود             

 ).2001كامل،(االقتصادي

غـسيل األمـوال ،     زيادة عمليات   ة طردية بين إيرادات الجرائم االقتصادية وبين        العالق .5

لذلك فان غاسلي األموال يلجوا إلى السيطرة على القطاع االقتصادي من خالل التغلغـل              

لمواقع النفوذ فيه ، فقد قدرت إيرادات عصابات المافيا في الواليات المتحدة األمريكيـة              

 ).السعد، بدون تاريخ( وي معظمها من تجارة المخدرات  مليار دوالر سن95بحوالي 

التأثير السلبي على النظام المالي والمصرفي من خالل إغراء بعض مسئولي المصارف             .6

بالتعاون مما يسبب في تفشي الفساد وإضعاف دور المصارف في الرقابة على عمليـات              

 ).2003،الشيخ(غسيل األموال
 

  :ة السلبية لغسيل األموالاآلثار االجتماعي: األثر الثاني

 االجتماعي ، وتآكل الطبقة الوسطى من المجتمع وظهـور طبقـة            حدوث خلل في البناء    .1

المترفين من أثرياء جريمة غسيل األموال مما يزيد في اتساع الفجـوة بـين األغنيـاء                

كمحدد للمركز االجتمـاعي    ) بغض النظر عن مشروعيته   ( والفقراء، وإعالء قيمة المال     

 .)2005صقر،(دلألفرا

سوء إنجاز المشاريع ، وسرقة المنح والتبرعات الواردة للدولة صورة من صور الفساد              .2

 ).2000شافي،(اإلداري، والتي يلجأ مرتكبيها إلى غسيل أموالهم
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ازدياد معدل الجريمة محليا وعالميا وبمختلف أنواعها ، وأخذها لصور معقدة ومركبـة،            .3

 واألخالقي للمجتمعات، وانتشار ظاهرة التمرد وتحد       ميكما تساهم في تدمير النسيج القي     

 ).2003المومني،(القانون وسيادة ثقافة المخدرات
 

  :اآلثار السياسية السلبية لغسيل األموال: األثر الثالث

 سياسـية وتـشويه للمنـاخ الـديمقراطي         تبااضطرايؤدي غسيل األموال إلى حدوث       .1

وع إلى المناصب العليـا أو يملكـون        للمجتمع، حيث يصعد أصحاب الدخل الغير مشر      

 ).2005،ابن علي( التأثير عليهم

 بالسالح والمساعدات   واإلقليمية وإمدادها  األموال بتمويل النزاعات الداخلية      يقوم غاسلو  .2

عي، اقتصادي ومن   ، لتولد خلل سياسي، اجتما    وإشعال الفتن الدينية والعرقية واالنقالبات    

ــك ــى ذل ــة عل ــدالع الحــرب ااألمثل ــار  ان ــيج، انهي ــة،حرب الخل ــة الثاني لعالمي

 ).السعد،بدون تاريخ(الشيوعية

اشتهار الدولة بعمليات غسيل األموال يؤدي إلى فقدها المصداقية ، ويعرضها للعقوبات              .3

 ).2003،الشيخ(الدولية والتي قد تطال صادراتها وإيراداتها واستثماراتها
 

بان هناك  )  بدون تاريخ  ( والشيخلي )2005(البقميأكدته العديد من الدراسات كـ      وهذا ما      

أثار سلبية لعمليات غسيل األموال على المجتمع وان هذا النوع من الجـرائم يمـس بهيبـة                 

الدولة ونظامها السياسي، وباالقتصاد الوطني، والمنظومة األخالقية للمجتمع حيـث يـصبح            

  .غاسلو األموال ذوي النفوذ وسادة المجتمع
 

  :األموالمراحل غسيل : خامسا

،  بهدف تحصيل كمية كبيرة من النقـد المـشروع          مراحل بعدة عملية غسيل األموال     تمر  

 همـا االتجـاه التقليـدي واالتجـاه الحـديث           نتحديد آلية غسيل األموال فهناك اتجاهـا      ول

  .)2006الخريشة،(

  ):النظرية التقليدية( االتجاه التقليدي: االتجاه األول

ية غسيل األموال تمر بثالث مراحل مستقلة ، بحيث تعتبر كـل            ترى هذه النظرية أن عمل       

 صـلة المـال     فيهامرحلة تمهيد للمرحلة الالحقة وصوال إلى المرحلة النهائية و التي تنقطع            

 وهذا ما توصل إليه البقمي بان غسيل األموال يمر بعدد من            غير المشروع بأصله اإلجرامي   

ر المشروع لألمـوال و زيـادة الـصعوبة فـي           المراحل التي تهدف إلى إخفاء المصدر غي      

  :، والمراحل هي) 2005بقمي، ( متابعتها 
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 Placementمرحلة اإليداع  .1

هى التصرف المادي في كميـة الـدخل النقـدي بهـدف إزالتـه مـن مكـان                     

وذلك بالسعي إلى دمج هذا الدخل إلى منـاطق عمـل           ) لتجنب لفت األنظار  (اكتسابه

ا التخفي ويكون من الصعوبة التعـرف علـى حقيقـة           تجاري يكون من السهل فيه    

  ).2002،الشريف( مصدره

ففي هذه المرحلة يقوم صاحب األموال غير المشروعة بـالتخلص منهـا ، مـن             

خالل إيداعها مجزأة في احد المصارف في الداخل والخارج سواء في حسابات بنكية             

بشراء حسابات لشركة قائمة    مالية،أو  الأو شيكات سياحية أو شراء األسهم واألوراق        

يكون النقد احد أدوات تعامالتها المـصرفية الرئيـسية كالمطـاعم، دور الـسينما،              

 كمـا يمكـن اسـتغالل       حيث ال تلفت النظر إلى اإليداعات،     ، ب ...ومحطات الوقود 

 بحيث يتم   المصرفت أجنبية ثم إيداعها في      ات الصرافة لتحويل النقد إلى عمال     شرك

ر المشروعة من نقدية ملموسة إلى الصورة الرقمية االلكترونيـة          تحويل األموال غي  

  ).2005صقر، ( على هيئة أرصدة حقيقية في حسابات قائمة في المصارف

 غسيل األموال بـسبب التعامـل        عمليات تعتبر هذه المرحلة من اخطر مراحل     و     

هـذه   احتماالت كـشف أمـر       كما أن  ،المباشر مع العائدات المالية غير المشروعة     

، إال انه بمجر قبول هذه األموال في النظام المصرفي كإيداعات نقدية             مرتفع األموال

  ).2006الخريشة،( أو شيكات يصبح من السهل نسبيا إتمام باقي المراحل

وبسبب اإلجراءات التي تم إلزام المصارف بإتباعها لمكافحـة غـسيل األمـوال                

واجب التبليغ عنه فقد لجأ غاسلو األمـوال        وخاصة فيما يتعلق بالحد األدنى للمبلغ ال      

  إلى عمليات التزوير في المستندات وشراء ذمم بعض الموظفين الستكمال العمليات
 

 :Layeringمرحلة التعتيم والتغطية  .2

تهدف هذه المرحلة إلى فصل األموال غير الشرعية عـن مـصدرها بإحـداث                 

ممة للتضليل، أي انه فـي هـذه        مجموعة متعددة ومعقدة من العمليات المالية المص      

 كشف األموال الحقيقية لتبقى األموال مجهولـة         معها المرحلة يتم تطبيق آلية تصعب    

  ).2005،األخضر( المصدر

حيث تتم عملية نقل األموال الكترونيا حول العالم إلى مالذات امنة تطبق قوانين             ب   

م عملية إبعـاد األمـوال      ، وتت ...السرية المصرفية مثل بنما، جزر البهاما، سويسرا      

عبر سلسلة متواصلة من التحويالت البرقية وااللكترونية من خالل استخدام القنوات           

المصرفية العالمية المتاحة وباستخدام الحـسابات المـصرفية للـشركات الوهميـة              
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shell corporate) (  ـ والتي تقوم بتلقي التحويالت المالية ثم د إرسـالها إلـى   تعي

 offshoreل عمولة متفق عليها ، كما تقـوم بنـوك االوفـشور     طرف آخر مقاب

banks  2005الربيعي،( بدور الوسيط المالي إلنجاز المعامالت المصرفية.(  

وتعد هذه المرحلة األصعب بالنسبة لسلطة مكافحـة غـسيل األمـوال األمنيـة                 

مرحلة إلـى   والرقابية حيث يؤدي تشعب وتعقد عمليات التعتيم التي تتم خالل هذه ال           

كشف وتعقد مصدر األموال غير المشروعة وخاصة أن هذه العمليات تتم باالستعانة            

القانون وعدد من األعوان وذوي     و  بأمهر الكوادر في مجاالت المحاسبة المصرفية،       

 ة إذا ما  يالنفوذ في المؤسسات الحيوية أصحاب القرار وهو ما يتم معه تشتت المسئول           

  ).2005عوض اهللا،(دتم الكشف عن حالة الفسا
  

 :Integration   مرحلة الدمج أو الخلط .3

 استيعاب األموال ذات المـصادر      فيهاالمرحلة بعلنية نشاطها حيث يتم      هذه  تتميز     

غير المشروعة داخل االقتصاد الرسمي بالكامل بحيث يصعب تميزها وفصلها عـن         

  ).2001كامل،(العائدات المالية لألعمال القانونية المشروعة

يصعب الكشف عن هذه المرحلة إال من خالل التجـسس والتحـري            و غالبا ما       

األمثلـة علـى     من الحظ، ومـن      ءيشبالمخبرين غير الرسميين ، أو      و  السري ،   

 أو   شراء وتـصدير مزيفـة      عمليات ذونات وتراخيص أو   إصدار ا  إجراءات الدمج 

 العقـارات   م وثائق إيداع الدخول في النهايـة فـي المـصارف، شـراء            م تت وهمية

 وبــوالص التــأمين ،والمرافــق الــسياحية،كالفنــادق  والنــشاطات االســتثمارية

  ).2002الشريف،(
  

  ):النظرية الحديثة( االتجاه الحديث: االتجاه الثاني

تفترض هذه النظرية بأن اعتبار وجود نموذج موحد لعمليات غسيل األموال يـتم                

 غير واقعي نظرا الختالف القائمين      بترتيب مرحلي حسب النظرية التقليدية هو أمر      

مات هذه األموال في تمويل مشروعات اقتـصادية أو         ااستخد على غسيل األموال و   

 عمليـات   أنإعادة ارتكاب جرائم أخرى، لذا فإن النظرية الحديثة تقوم على أساس            

 تندمج فيهـا    أن نغسيل األموال تتم بعملية واحدة تندمج فيها المراحل الثالثة أو يمك          

وحسب هذه النظرية فان كيفية غسيل األموال تتنوع لعدة          .رحلتان في عملية واحدة   م

 التي  تاجاعتبارات منها على سبيل المثال كمية األموال المراد غسلها ونوع االحتيا          

 على عملية الغـسيل، التـشريعات       اعها، االعتبارات الشخصية للقائمين   ستوجه إلشب 

  ).2006الخريشة،(هاإطاروالقوانين التي يتم الغسيل في 
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مهما تعددت النظريات في المراحل التي تمر بها عمليـات          و بذلك نستنتج بأنه و         

غسيل األموال فإنها تهدف إلى إعادة تدوير هذه األموال بما يخدم استمرار األعمال             

اإلجرامية ودون لفت النظر إلى أصولها غير القانونية بحيث تصل في النهاية إلـى              

  .ط التي يمكن أن تؤدي إلى معرفة تلك األصولإخفاء الخيو

  

  :وسائل وأساليب غسيل األموال: سادسا

يوجد طرق محددة لغسيل األموال ، حيث تتعـدد الطـرق وتتجـدد بتطـور                ال   

الجريمة وتبعا للمبالغ المراد غسلها ، وتواجدها الجغرافي ، حيث يسعى القـائمون             

سائل األكثر أمانا واقـل مخـاطرة إلنجـاز         على هذا النشاط إلى إيجاد األماكن والو      

  :أعمالهم ، وفيما يلي عرض ألهم تلك الوسائل واألساليب المستخدمة

  :األساليب التقليدية: األسلوب األول
  

 :الصفقات الوهمية ، اقتناء السلع النفيسة، و األصول المادية .1

م اللجـؤ إلـى   ى الوسائل التقليدية في عمليات غسيل األموال ، حيث يت  دتعتبر إح    

تضخيم األرقام واستخدام الفواتير الزائفة كأثمان لصفقات وهمية، كما يـتم شـراء             

واللوحات الزيتية لمـشاهير    ، واألحجار الكريمة    ، والتحف الثمينة  ،السيارات الفاخرة 

بيعها بأسعار مبالغ فيها، كما يتم استخدام دور القمار         يتم   أولى ثم    ةالرسامين كمرحل 

األموال بحيث تبدو المبالغ المغسولة وكأنها مكتسبة مـن المقـامرة           لعمليات غسيل   

  .)2006الدليمي،(
 

 :الشركات الوهمية .2

قد يلجأ غاسلو األموال إلى إنشاء شركات أجنبية مستترة يتسم نظامهـا المـالي                 

والتجاري بالتساهل وعدم التعقيد ، كما يصعب على الحكومـات اإلطـالع علـى              

قوم بالوساطة في عمليات غسيل أموال إلى جانب بعض العمليات          مستنداتها المالية، ت  

المشروعة وتتصف بعدم وجود هدف تجاري لها على الـرغم مـن إنهـا تؤسـس                

بصورة قانونية ومن صور هذه الشركات شركات االستيراد والتـصدير، شـركات            

  ).، بدون تاريخشرفات( السياحة ، شركات التأمين 

مطاعم والمنتجعات السياحية ويديرونها بطريقة تظهـر        يقوم الغاسلون بشراء ال    كما

  ).2000شافي،(بأن األموال المغسولة هى أرباح محققة من هذه المؤسسات 

ـ  تستخدم شركات التأمين في عمليات الغسيل بعدة أسـاليب منهـا             و    أن يقـوم   ك

الشخص بشراء وثيقة تأمين ذات قسط سنوي ولصالح شركة ما، وبعد فترة وجيـزة              
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من صدرت الوثيقة لصالحه الوثيقة مع التزامه بالشرط الجزائي المترتب عليه           يلغي  

  لـه  في عقد التأمين، وكنتيجة إلنهاء الوثيقة ترد الشركة قسط التأمين بأكمله للمؤمن           

  ).2006الخريشة،( بشيك

تب ومؤسـسات الـصرافة ومكاتـب       اقد يلجا غاسلو األموال إلى استخدام مك      و     

 تعامالتهـا   أنمل بدورها مع المصارف وبما ال يثير الشك،كما         السمسرة والتي تتعا  

  ).2006الدليمي،( تصل إلى أي مكان في العالم
 

 :االقتراض العكسي .3

 خارجي ال مصرفيعتمد هذا األسلوب على قيام غاسلو األموال بإيداع أموالهم لدى 

يتبع قيود رقابية على نشاط غسيل األموال ، ثم يقوم بطلب قرض من احد 

 نبياألج المصرفألموال المودعة في ان ا المحلية بضملمصارفا

)-10-16namaa/dowalia/arabic-iol/net.islamonline.www://http

asp.2namaa/99.(  
 

 :تهريب وتبادل العمالت .4

ل من ابسط الطرق التي ابتدعها غاسلو األموال وأكثرها انتشارا،          عد تهريب األموا  ي

 وأحيث يتم تهريب األموال غير المشروعة عن طريـق النقـل المـادي بأنفـسهم                

 في الجيوب الـسرية للحقائـب       ابواسطة أشخاص آخرين بالوسائل البسيطة كإخفائه     

  ).2006الخريشة، (وفي ألعاب األطفال
 

 :الجهاز المصرفي .5

 المصارف الوسيلة األكثر استخداما من قبل غاسلي األموال، حيث تـودع            تعتبر   

األموال في حساب جاري في احد المصارف ثم تجري عليه عدة حركات متـشابكة              

  ).2006الخريشة،( بحيث يصعب التميز بين األموال النظيفة والمشبوهة

بعمليات شحن وهمية   ت المستندية للقيام    مادا يلجأ غاسلو األموال إلى فتح االعت       قد كما

  ).2000شافي،( 

 بضرورة اتخاذ الدولة لتـدابير      )2005(ولذلك فقد جاءت توصيات الحمدان والسيد       

وإجراءات لتحري عن األشخاص الذين يملكون مؤسسات أو شـركات ال تمـارس             

 على إن العولمة االقتصادية تشكل عامل أساسي وراء         أكدانشاط تجاري حقيقي، كما     

 إلى إعـادة صـياغة      )2005(جرائم االقتصادية، بينما دعى الجرف    ظهور وتنامي ال  

أنظمة ووثائق التامين المعمول بها حتى يتم تجنب استخدام منتجـات التـامين فـي               

  .عمليات غسيل األموال
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  :األساليب المتقدمة: األسلوب الثاني

ـ                 هولة هى أساليب حديثة تتميز بصعوبة مالحقتها نظرا لسرعة حركتها وتغيرهـا ، وس

  ).2004،المطيري( تحويلها لألموال دون قيود أو رقابة 
  

 :بطاقات االئتمان .1

هى بطاقات تستخدم في التعامل بدل من النقود ، تصدرها مؤسسة مالية واحدة أو                 

 راسـت  على مستوى العالم مثـل الم المصارفقد تشارك في عضوية إصدارها كافة      

 يتمكن حامل البطاقة من شراء البضائع بحيث) visa , master card( كارد ، الفيزا

در للبطاقـة لـسدادها ،      بواسطتها وتحويل قيمة الفاتورة إلى المركز الرئيسي المصُ       

وتوفر هذه البطاقة إمكانية البيع وتحصيل الـثمن دون المـرور بقنـوات وقيـود               

، مما اتاح لهذه البطاقات القدرة على مضاعفة عمليات         )2006الخريشة،( التحويالت

  .)السعد، بدون تاريخ(يل األموال على المستوى الدولي واتساع نطاق انتشارها غس

 :البطاقات الذكية .2

ظات  دولة خالل لح   53 من   أكثريتيح هذا النوع من البطاقات لعمالئه السحب في            

، حيث تتـضمن البطاقـة شـريط        )2006الخريشة،(  قيود قانونية  أوودون حواجز   

 معاملـة   إجراء والتسجيل الكترونيا، وفي كل مرة يتم        الكترومغناطيسي قابل للقراءة  

ما يتم تخفيض خط االئتمان المتاح بمقدار المبلغ المتعامل به، مـن خـالل ذاكـرة                

البطاقة وبذلك فإنه ال حاجة للحصول على الموافقـة المـسبقة لمـصدر البطاقـة                

  .)2005الراوي،(

 :البنوك االلكترونية .3

 معلومـات   أيـة تيح للزبون الوصول إلى حساباته أو       البنك االلكتروني هو نظام ي       

 يرغب في الحصول عليها لمختلف الخدمات المصرفية من خالل شبكة المعلومات 

 واالستفـسار عـن الرصـيد وسـداد          الداخلي والخارجي  التحويلإجراء عمليات   ك

 رقمـه   بواسـطة االلتزامات حيث يدخل العميل إلى حسابه الخاص في المـصرف           

ــرى ــسري وتجـ ــاالـ ــوب بهـ ــات المرغـ arab.www://http-( العمليـ

17=id?aspx.similar_show/com.elaw (        وهذا ما يفضله غاسـلو األمـوال ،

فهى توفر لهم صفتي السرعة والسرية، حيث يكفي إعطاء أمر عبر االنترنت لتفتح             

كترونيــة وحيــازة الممتلكــات بــال قيــد أو لهــم أفــاق متعــددة للتجــارة االل

  ).2005،الربيعي(رقابة
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  :أسباب شيوع ظاهرة غسيل األموال: سابعا

وتـداخل ، ماليـا،     تعتبر عمليات غسيل األموال من أكثر القضايا دقة وحساسية وغمـوض               

شـيوعها   وقانونيا، مما يسبب في وضع العراقيل لمتابعتها ومكافحتها ويساهم بالتالي في             امنيا،و

  :ومن ابرز األسباب لشيوع عمليات غسيل األموال مايلي) السعد، بدون تاريخ(وتفاقمها 

لتطور التقني في مجال االتـصاالت      االعولمة االقتصادية واالنفتاح بين دول العالم و       .1

 ) .2005الربيعي،( والشبكات والتجارة االلكترونية والنظم المصرفية

 والرقابة بين الدول مما يوجد ثغرات تنفذ منهـا          تباين التشريعات وقواعد اإلشراف    .2

 مرتعا خصبا لغاسلي األموال لتحقيق مآربهم، كمـا إن بعـض            مما يشكل األموال،  

الدول لم تصدر قوانين وأنظمة لمكافحة هذه الظاهرة تاركة ساحتها المصرفية مالذا            

 ).2003،الشيخ(آمنا لغسيل األموال

لمصرفية بصورة مطلقة ، حرصا منها على       تبني بعض المصارف لقوانين السرية ا      .3

فـان  عمالئها كحقوق شخصية من جهة ، ومن جهة أخـرى           ل  األسرار المالية  حماية

ال تتوانى عن حماية أموال عمالئها ومـدخراتهم وتحـويالتهم ، كمـا             بعض الدول   

 البنكية بهدف جذب األموال للدولة بصرف       متحرص على عدم إفشاء أسرار حساباته     

صدرها في محاولة منها لتنشيط االستثمار وتحسين وضعها االقتصادي         النظر عن م  

محققة بذلك عالقة عكسية بين تطبيق مبدأ الـسرية المـصرفية ومكافحـة غـسيل               

 ).السعد،بدون تاريخ( األموال

عـوض  ( البحث عن اآلمان واكتـساب المـشروعية خـشية المالحقـة القانونيـة             .4

 ).2005اهللا،

األموال وكسب العمالء وزيادة معدالت األرباح مـن        التسابق بين المصارف لجذب      .5

خالل فروق أسعار الفائدة الدائنة والصرف األجنبي وكل ما هو مـرتبط بالمنافـسة              

، غير الشريفة بين المصارف، دون إعطاء أهمية تذكر لطبيعة ومصدر هذه األموال           

 عالوة على تقاعس بعض المصارف عن التحقق من المعـامالت المـشكوك فيهـا             

 ).2005األخضر،(

قدرة غاسلي األموال على تجنيد بعض العاملين فـي مكاتـب تـدقيق الحـسابات                .6

 ،والعاملين في المصارف للحصول على معلومات تفصيلية عن الحسابات المصرفية         

الـسعد،بدون  (والتغاضي والتمويه عن حجم اإليداعات والحواالت لبعض الحسابات         

 ).تاريخ

 في مواجهة عمليات غسيل األموال إما لعدم المباالة        تهاون بعض الدول وعدم جديتها     .7

بالقوانين واإلجراءات الالزمة أو لرغبتهـا باسـتقطاب االسـتثمارات دون مبـاالة             
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في جزر البهامـا    ) ناسو( بمصدر األموال المستثمرة ، ومن األمثلة على ذلك مدينة          

 ألـف   250ا عن   والتي تعد أهم مراكز غسيل األموال في العالم ال يزيد عدد سكانه           

 شبه متخـصص فـي تمويـل تجـارة الـسالح             مصرف 4000نسمة ويوجد بها    

 ).السعد،بدون تاريخ(
 

  :موقف المصارف من مكافحة عمليات غسيل األموال: ثامناً

  ):2003السيسي،(تتردد بعض المصارف في قبول مبدأ مكافحة غسيل األموال لسببين هما    

 .ا ألنهم الممولين له ولذلك كانت السرية المصرفيةتشجع المصارف العمالء لإليداع فيه  - أ

 عن قبول ودائع غير نظيفة رغم أن ذلك قد يتم           ة من تحميلها المسؤولي   المصارفتخشى    - ب

 .بحسن نية

  :و يبرر متبني هذا الموقف أرائهم بما يلي

i.              يؤدي صدور إجراءات وتشريعات ضد غسيل األموال إلى مخالفة االتجاه الدولي نحـو

 .قتصادي ، كما إنها قد تضر بالوضع التنافسي للمصارفالتحرر اال

ii.               اتخاذ إجراءات المكافحة من شانه إعاقة االستثمار والحد من تنمية وتطـوير صـناعة

 .الخدمات المالية كما أنها تزيد من األعباء المترتبة على تطبيقها

iii.          قـوانين   في حين أنالمصارفقد يؤدي تطبيق إجراءات المكافحة إلى زعزعة الثقة في 

 .سرية الحسابات بالمصارف تدعم الثقة وتحقق أثار ايجابية لها

أما المؤيدين ألهمية دور المصارف لمكافحة عمليات غسيل األموال فلهم وجهة نظـر مختلفـة               

  :وهى

i.                عند قيام جميع المصارف بتطبيق نفس المعايير يجعلها جميعا في مـستوى أداء واحـد

 .دون أضرار تنافسية بينها

ii.  ول أموال الجريمة الستثمارها في مشروعات التنمية االقتصادية يؤدي إلى نتـائج            إن قب

استثمارية سلبية ، حيث يصبح المجال متاحا للعمل غير المشروع والى منافـسة غيـر               

 .شريفة مع المشروعات الغير مرتبطة بالجريمة

iii.               تم وضع قانون السرية المصرفية أصال لحمايـة الودائـع ذات المـصدر المـشروع  ، 

وبالتالي ال يجوز لهذا القانون أن يوفر الحماية لمن يتجاوز القانون ويرتكب جرائم مـن               

 .شأنها تهديد البناء االقتصادي العام

iv.            إصدار التشريعات واإلجراءات لمكافحة عمليات غسيل األموال ال يعني المساس بالحرية

  . األعمال المشروعةىاالقتصادية أو التأثير عل
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  لثانيل اـــالفص
  

  رقابة المصارف على عمليات غسيل األموال
  

ع وتطوير أساليبهم ومخططاتهم باستمرار، مما يحـتم اسـتخدام          ييلجأ غاسلو األموال إلى تنو       

أساليب كشف ومكافحة متوازية مع أساليب االرتكاب، و إزاء لما تقدم فقد تزايد االهتمام الدولي               

 لتعزيز دور القطاع المصرفي والـذي يمثـل المحـور           والوطني باعتماد التدابير و اإلجراءات    

الرئيسي في عملية المواجهة والمنع وضمان الشفافية للمعامالت المصرفية ، و هذا مـا سـيتم                

  : التطرق إليه في هذا الفصل
  

  . الرقابة:المبحث األول       
  

هة عمليات غسيل   إجراءات الوقاية والكشف التي تتخذها المصارف لمواج      :المبحث الثاني        

  .األموال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 27

  

  

  

  المبحـث األول
  

  ابةـــلرقا
  

 .مفهوم الرقابة :أوال

 .أهـــدافها :ثانياً

 .أنـــواعها :ثالثاً

 .أدوات الـرقابة المستخدمــة :رابعاً

 .خصـائص نظام الرقابة الفعال :خامساً

 .خطـوات عـملية الــرقابة :سادساً

 :فيــةالــرقابة المصر :سابعاً

  .الرقابة الداخلية في المصارف  -                     

  .  مـراقبة الـمدقق الخـارجي-                     

  .  رقـابة المصرف المركـزي-                     
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  :مفهوم الرقابة: أوالً

داء الحالي ومراقبة مدى    هى وضع األهداف والمعايير العامة لألداء ومن ثم فحص األ         الرقابة     

وإزالـة أي مـشاكل     اإلجراءات الالزمة لتصحيحه وتعديلـه       اخذ   وتحقيقه لألهداف المرسومة،  

تعترضه ومحاولة الوصول إلى طرق جديدة ألداء العمل مما يضمن تنفيذه بشكل جيـد وبـدون                

  ).2001،أجمعة و آخرون،( عقبات 

مـن  د من مدى تنفيذ الخطط وتحقيـق األهـداف        لتأكل عملية منتظمة    بأنهاالرقابة  كما تعرف      

  ).2003،نعاشور وآخرو( استخدام طرق فعالة وذات كفاءة عاليةخالل 

  ).2003أبو قحف،(  جعل األشياء تتم طبقا للطريقة أو الخطط الموضوعةبأنها   و 
  

نظيمي إلى ضبط النشاط الت   من خالله اإلدارة     تسعى    تمثل محور االرتكاز الذي    أي أن الرقابة     

، من خالل قياسها للنتائج ومقارنتها بـالخطط أو المعـايير           في المنظمة لتحقيق أهدافها المنشودة    

  .المرسومة ، ثم تشخيص أسباب االنحراف واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

  

  :أهداف الرقابة: ثانياً

  :)2004العتيبي،(هى وظيفة إدارية تهدف إلى الرقابة    

 الواقعية عن أداء وسلوك العاملين لإلدارة العليا كعنصر أساسي تعتمـد  توفير المعلومات  .1

 .وظيفة التقويمفي عليه 

نفذ وفـق األهـداف    القرارات التي تصدرها المنظمة من أوامر وتعليمات تُ       نأالتأكد من    .2

 .والغايات التي صدرت من اجلها

الـسلوك وإيجـاد    كشف االنحرافات في مجال التطبيق سواء أكانت بالنسبة لـألداء أو             .3

 .الحلول المناسبة لعالجها

كشف مؤشرات التغيير الداخلية والخارجية من خالل عملية الرقابة في مختلف األنشطة             .4

احاطة اإلدارة العليا علما بهذه المؤشرات ألخذها بعـين االعتبـار فـي تخطيطهـا                و

 . المستقبلي

  

  :ةأنواع الرقاب: ثالثاً

  :تتخذ الرقابة عدة أشكال من حيث

  : الرقابة عمليةالجهة التي تتولى .1

i.  الرقابة الداخلية : 
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 ل المؤسسة ومن موظفيهـا، هى جزء من نظام الرقابة اإلدارية، والتي يتم ممارستها من داخ         

ع علـى الكفـاءة      والتجـاوزات، وتُـشج     حماية أصول المؤسسة ومنع األخطاء      إلى وتهدف

ـ  يوالفاعلية في العمليات من خالل فحص الس       راءات المتبعـة ومـدى إمكانيـة       اسات واإلج

  ).2002ظاهر،(تطويرها ، والتأكد من تطبيق القوانين واألنظمة المفروضة 
 

ii. الرقابة الخارجية: 

 عن إداراتها، ويهدف إلى التحقق      تتم بواسطة أطراف من خارج المؤسسة ، بحيث يكون مستقالً         

طط والسياسات العامة التـي     من قانونية اإلجراءات المطبقة داخل المؤسسة والتي تسير وفق الخ         

  ).2001جـ ،جمعة وآخرون،(تحكم نشاطات هذه المؤسسات 
  

 :من حيث التوقيت الزمني للقيام بالرقابة  .2
 

i. الرقابة السابقة : 

وتسمى بالرقابة الوقائية أو المانعة، وتهدف إلى تحليل األخطاء ومنع ارتكـاب المخالفـات              

خفـض  مل قبل البدء في تنفيـذه ، وبحيـث تُ         وذلك من خالل التأكد من توافر متطلبات الع       

  ).2001مال،( الفروقات بين المتوقع والفعلي بما يحقق مصلحة العمل  االنحرافات و
  

ii. الرقابة المتزامنة: 

 المستخدمة في الكشف عن االنحرافـات   و الترتيبات هى مجموعة من األساليب واإلجراءات      

عاشـور  ( تها للمعايير التنظيمية الموضوعة     أثناء فترة تنفيذ األنشطة والتأكد من مدى مطابق       

  ).2003آخرون ،و
 

iii. الرقابة الالحقة: 

تبدأ بعد انتهاء السنة المالية وقفل الحسابات واستخراج الحساب الختامي أي أنها تركز على              

  ). 2001جـ ، وآخرون ،ةجمع( عمليات تم تنفيذها في الماضي 
 

 :الرقابة من حيث التخصص .3

i. الرقابة اإلدارية: 
 

ة في العمل وضمان تنفيذ السياسات اإلدارية المرسـومة، حيـث         اءتهدف إلى تحقيق اكبر كف    

تعتبر وسيلة لمد اإلدارة بالعديد من المعلومات من خالل متابعة األداء وتقيمه والتأكـد مـن                

  ).2002ظاهر ، ( حسن سير العمل لجميع الوحدات 
 

ii. الرقابة المحاسبية: 
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هدف إلى التحقق من صحة المعامالت المالية وأنها تمـت وفقـا            هى الرقابة التقليدية التي ت    

للقانون ، من خالل مراجعة اإليرادات والمصروفات ، و التأكـد مـن صـحة المـستندات                 

والنماذج المستخدمة ، كما تهدف إلى بذل أقصى جهد الكتشاف األخطـاء الفنيـة والغـش                

  ).2001مال، ( والتزوير والمخالفات المالية 
  

 :حسب الهدف الرقابة  .4
 

i. الرقابة االيجابية: 

تهدف إلى التأكد من إن األنشطة واإلجراءات تسير وفق األنظمة والقوانين واللوائح لتجنـب              

  .)2003عاشور و آخرون ،( الوقوع في المخالفات وبما يكفل تحقيق األهداف 
 

ii. الرقابة السلبية: 

 اسـتعمال   لتـصدي لـسوء    لمنع حدوث المخالفات وا    هادُي وتص تهدف إلى اكتشاف األخطاء   

، حيث أن القائمين على هذا النوع من الرقابة         السلطة وبالتالي معاقبة مرتكبي هذه المخالفات       

 بلفت انتباه المنفذين للعمل إلى نواحي القـوة والـضعف فـي التنفيـذ أو بتقـديم                  اال يهتمو 

 هذا النـوع مـن      المقترحات أو الخيارات الكفيلة بتالفي االنحرافات ، ولذلك فانه يؤخذ على          

  ).2001 ب،،جمعة وآخرون( الرقابة انه غير بناء 

  

  :أدوات الرقابة: رابعاً

ق األهداف المخططة، ومـن     يستخدم لتحق تختلف األساليب واألدوات الرقابية التي يمكن أن تُ          

  :تلك األدوات 
   

 :اإلشراف اإلداري .1
  

ـ          ل وسـيلة لكـشف     تهدف تعليماته إلى توجيه الموظفين للعمل السليم، كما يمث

خطـة   العلىاإلشراف اإلداري شمل ي حيثاألخطاء وأسلوب للتوجيه والتوعية 

والسجالت المتعلقة بعمليات اتخـاذ القـرارات     والوثائقواإلجراءاتتنظيمية ال

وهذا التـرخيص يكـون وظيفتـه    .للعمليات والتي تقود إلى الترخيص اإلداري

ـ لى نحو مباشر بالمـسؤولية عـن  إدارية ترتبط ع  أهـداف المنـشأة   ق تحقي

   ).2006قدومي،(

 :التقارير اإلدارية .2

يتم من خاللها التعرف على مستوى الكفاءة في التنفيذ ، وبمقارنته بالمعيار            

يحدد األداء المطلوب واالنحراف، ويشترط في هذا النوع من التقارير الدقة           

 فصلية، ال وسبوعية ،   أليومية وا المن أنواعها التقارير الدورية     و  والصدق ،   
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 وهدفها المساعدة في حل بعض المشكالت، وعادة مـا          يةتقارير التوجيه و ال 

عاشـور  ( يركز هذا النوع من التقارير على البنود المالية وغيـر الماليـة             

  ).2003آخرون ، و
  

 :المراجعة الداخلية .3
  

ضم القيام باختبار إلى أي مدى يقوم التنظيم بأداء وظائفه علـى الوجـه               ت و

الـصحن  ( واكتشاف أوجه النقص التخاذ اإلجراءات التـصحيحية        األكمل،  

  ).2000آخرون، و
 

 :الرقابة الميدانية .4
 

لمتابعـة  امة والخاصة الدورية أو المفاجئة      من خالل الجوالت التفتيشية الع           

اإلطالع على النتائج وتقييم األداء والكشف عن االنحرافـات          سير العمل و  

  ).2003آخرون ،عاشور و ( بغرض تصحيحها 
 

 :البيانات اإلحصائية .5
  

يتم استخدام اإلحصائيات للتعرف على نشاط المنظمة ومتابعته بحيث يكون          

  ). 2003أبو قحف،( العرض من خالل الرسوم البيانية ، الخرائط، الجداول 
 

 :الموازنات التقديرية .6
   

 اإلدارة  وتعرف بالموازنة الرقابية و هى بيان تقديري كمي لألهداف التي تسعى          

إلى تحقيقها خالل فترة العمل المقبلة، وتمثل األساس الذي تقـارن بـه التكلفـة              

الفعلية بهدف تحديد االنحراف أو االختالف بينهما ممـا يـساعد اإلدارة علـى              

جمعة (مزاولة مبدأ الرقابة باالستثناء حيث يتم التركيز على االنحرافات الهامة             

  ).2001ب،و آخرون ،
  

 م،بعد التخطيط ، والتنظي   لإلدارة  ،تشكل الوظيفة الرابعة    والتي  الرقابة  مكنا القول بان    و بذلك ي     

 ومقارنته بالنشاط المخطط، ومن ثم      ةمظمنتقييم النشاط الفعلي لل    يتبلور مفهومها فـي     هو التوجي 

  . تها لمعالجتحديد االنحرافات بطريقة وصفية أو كمية بغية اتخاذ ما يلزم
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  :ئص نظام الرقابة الفعالخصا: خامساً

 :الدقة .1

يجب أن يتميز النظام الرقابي بالدقة من خالل اعتماده على بيانات ومعلومـات مثبتـة               

 ). 2003عاشور و آخرون ، ( وصحيحة 

 :المرونة .2

يجب أن تكون الرقابة مرنـة وتـستوعب الظـروف والمـستجدات أثنـاء التطبيـق                 

 .)2004العتيبي،(

 :االقتصاد .3

اسي من وجود نظام رقابي هو ضبط العمليات والنشاطات للحـد مـن             سيعد الهدف األ  

 ولكي يتصف النظام بالفاعلية يجب أن تتميز الرقابة بأنها اقتـصادية وغيـر              ،اإلهدار  

 ).2004العتيبي، ( مكلفة نسبيا إذا ما قورنت بنتائجها 

 :الموضوعية .4

ع لالعتبـارات   عيـة وال تخـض     تتميز األنظمة الرقابيـة بالموضـوعية والواق       نيجب أ 

 بحيث تواجه الحقائق بصورة مباشرة من خالل قابليتها للتحديـد واالختيـار             الشخصية،

 ).2003عاشور و آخرون ، (الدقيق  

 :مالئمة طبيعة النشاط واحتياجاته .5

نـشاط وظروفـه والمـستويات      يتوجب أن يتناسب النظام الرقابي المتبع مع طبيعـة ال         

تلف عن المستخدم من رئـيس       يخ  المدير  المستخدم من   حيث أن النظام الرقابي    اإلدارية،

 ،مبـارك ( اختيار أسلوب الرقابة المناسب لكل وحـدة           اإلدارة  على    عليه فان  الوحدة ، 

2003.( 

 :إظهار االنحرافات الحالية والمستقبلية واألعمال التصحيحية .6

 توصـيل   نظام الرقابة المثالي االنحرافات قبل حدوثها وهذا يتطلب السرعة فـي           يكشف

 لمعالجة االنحرافات وتـصحيحها ، وفـي كـل          لإلدارةالمعلومات الالزمة و المالئمة     

الحاالت على النظام الرقابي تحديد مكان االنحرافـات وأسـبابها و طـرق تـصحيحها                

كما أن على النظام الرقـابي اقتـراح مجموعـة مـن            ،  ) 2000الحسيني و الدوري،    (

 عاشور وآخرون، (  المشكلة وحلولها    ث يشير إلى  الخطوات واإلجراءات التصحيحية بحي   

2003 .( 

 :االتصال .7

يجب أن ترتكز الرقابة على نظام فعال بجانبيه الرسمي وغير الرسمي لفهم االنحرافات             

  ).2004العتيبي،( التي تحدث وإمكانية تفسيرها
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  :خطوات عملية الرقابة: سادساً
  

رض األساسي من الرقابة هو تحديد مدى نجاح        ترتبط عملية الرقابة بشكل كبير بالتخطيط ، فالغ       

ــتم تطبيــق الخطــوات األساســية التاليــة   عمليــة التخطــيط، ولتــتم عمليــة الرقابــة ي

http://www.asyeh.com/s-9-154.html) (:  

 :تحديد معايير األداء .1

ممت من اجل قياس النتـائج الفعليـة ألهـداف           قياس كمية أو نوعية صُ     أداةالمعيار هو   

طها بحيث تعكس إستراتجيتها ، وتصنف المعايير إلـى معـايير إداريـة            المؤسسة وخط 

لوب لبلوغ الهدف،   اء وتركز على نوع األداء المط     دتتضمن التقارير واللوائح وتقيمات األ    

 .حدد ماهية وكيفية العمل وقد تأتي من مصادر داخلية وخارجيةومعايير تقنية ت

 :قياس األداء ومقارنته بالمعايير .2

رحلة يتم مقارنة األداء الفعلي بالمعيار وتحدد االنحرافات، ويتم قياس النتائج           في هذه الم  

 . التخاذ اإلجراءات الالزمةد المقبولة أو بعيدة عن التوقعاتإذا ما كانت ضمن الحدو

 :تصحيح االنحرافات عن المعايير .3

ياس التي  دقة الق و  لتحديد اإلجراء الصحيح الواجب اتخاذه يجب االعتماد على المعيار ،           

أظهرت االنحراف، وتحليل األداء لمعرفة سبب االنحراف يلي ذلـك القيـام بخطـوات              

  .تصحيحية لألداء الفعلي بهدف الوصول إلى النتائج المستهدفة

  

  :الرقابة المصرفية: سابعاً

هى عبارة عن مجموعة من اإلجراءات واألساليب التي يقوم بها المـصرف لـضمان تنفيـذ           

 والحفاظ على سالمة عمله، األمر الذي يوفر        ية المرسومة بشكل صحيح وتقيم أدائه     السياسة النقد 

تتنـوع  ،و )2005غنام،(نظام مالي سليم يسهم بشكل فعال في تطور االقتصاد الوطني وازدهاره         

ـ             مصادر   زي أو  الرقابة التي تخضع لها المصارف ، فهى إما خارجية كرقابة المـصرف المرك

  :لمصرف نفسه من داخل اعداخلية تنب
  

  :الرقابة الداخلية في المصارف .1

 أنشطة على     يسند إلى المراقب الداخلي في المصرف مهمة الرقابة اإلدارية والمحاسبية 

 تشغيلها، وفحص الوسائل المستخدمة لتحديد وقياس العمليات المالية طرقوخدمات المصرف و

 للمعامالت ة تفصيليتقيام باختباراوالتشغيلية وعمل استفسارات خاصة حول بنود معينة، وال

بهدف المحافظة على أموال المصرف ) 2001د،جمعة وآخرون ،( واألرصدة واإلجراءات

والمودعين وتنميتها، وتقديم النصائح و التوصيات و المشورات إلى اإلدارة العليا ألجل التطوير 
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التقارير الدورية أو الخاصة إلى األفضل في ضوء اإلمكانيات والطاقات المتاحة، من خالل تقديم 

بحاالت معينة، أو حسب الطلب لإلدارة عن سير 
  .)htm.stu-educa/edu-ba/sy.gov.banquecentrale.www://http(العمل

  

  :مراقبة المدقق الخارجي على المصارف .2

مة األساسية للمصارف أن يكون للمصرف مراقب حسابات خارجي تعينه    تقضي جميع األنظ

الجمعية العمومية وتحدد أتعابه سنويا ويشترط أن يكون مقيدا في سجل المحاسبين والمراجعين 

بالدولة القائم بها المصرف، كما تحدد هذه األنشطة مسئوليات المراقب والمهام المسندة إليه من 

 والتأكد من سالمة ا صحتها ومصداقيتهحولاإلضافة إلى إبداء الرأي مراجعة وفحص للبيانات ب

educa/edu-ba/sy.gov.banquecentrale.www://http-( أنظمة الضبط والبيانات الختامية
htm.stu(.  

  

  :رقابة المصرف المركزي .3

الجهة الرئيسية المسئولة عن ضمان سالمة واستمرارية النظام        ارف المركزية      تمثل المص 

 حيث تدور جميع المصارف في النطاق الذي        هالموجه و المشرف على عمل    المصرفي، فهى   

 ال يهدف إلى تحقيق الربح المادي بل يتحمـل          حيث انه  ويحدده و وفقا للسياسة التي يقرها ،      

دية لتحقيق مصلحة المجتمع،كما يسعى المصرف المركـزي        المسئولية االجتماعية واالقتصا  

يمارس أعمالـه مـن     والحفاظ على استقراره      إلى  من خالل الرقابة على النظام المصرفي       

  ):2000الحسيني و الدوري، (خالل 

i. وتهدف إلى تقديم التوجيه والتوصية للمصارف : الرقابة التوجيهية 

ii.  مات وأحكام تستوجب عدم التقيد بها العقوبة       وتتم من خالل فرض تعلي    : الرقابة الزجرية

المدنية والجزائية ، وتسند هذه المهمة إلى لجان رقابية مختصة تقـوم بعمليـة الرقابـة                

 ).2003مبارك،( الدورية والمفاجئة والتحقق من سالمة المعامالت 
 

على ضرورة إيجاد قوانين وتشريعات تمكـن المـصرف         ) 2005(ولقد أكدت دراسة غنام     

 بضرورة تـوفير عـدد مناسـب مـن          وركزي من ممارسة دوره الرقابي بشكل فعال،        الم

 .المراقبين للقيام بالرقابة على مختلف الفروع المصرفية بالشكل المناسب

  

  :أهداف رقابة المصرف المركزي على المصارف

i.              التأكد من وجود آلية معينة لضمان الحفاظ على مصلحة المودعين وأصحاب حـسابات

 ).2001التميمي،( المساهمين فقط عدم االكتفاء بالتركيز على مصلحةر واالستثما
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ii.                التأكد من سالمة الوضع المالي لجميع المصارف من خالل التأكد من الكفـاءة الماليـة

 ).2006الدوري و السامرائي ،( وضمان السيولة 

iii.          ة عـن   مراقبة مدى التزام المصارف بالقوانين الوطنية والسياسات والتعليمات الـصادر

 ).2001التميمي،( المصرف المركزي 

iv.           مراقبة موجودات المصارف، وتحديد الحدود العليا للتسهيالت االئتمانية غير المضمونة

 ).2006الدوري و السامرائي، ( و محاولة الحد من المخاطر

v.  جديدة أو فتح فروع لها ومـدى التزامهـا         المصارف  للتأسيس  ال تطبيق شروط    التأكد من

 ).2000الحسيني و الدوري،( لمصرفية بالتشريعات ا
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  المبحث الثاني
  

  اإلجراءات والتدابير التي تتخذها المصارف للوقاية والكشف عن عمليات غسيل األموال

  

  .التدابير الوقائية لمواجهة عمليات غسيل األموال: أوال

  .إجراءات الكشف عن عمليات غسيل األموال: ثانيا
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 إحـدى  الفاعلة لمواجهة عمليات غسيل األموال       واإلجراءاتيعد التزام المصارف بالسياسات        

 ارتبـاط   أو تـورط    يؤدي ،حيث   اإلجراميةالطرق التي تحول دون استخدامه من قبل العناصر         

 تالمنظمـا القطاع المصرفي بعمليات غسيل األموال إلى تضائل الثقة فيه، ولهذا حرصت معظم      

ولجنة بازل إلـى   )  fatf (العمل الدولية معنية بالمصارف وعلى رأسها لجنة لاالدولية والمحلية 

 أهمية الدور الذي يمكن للقطاع المصرفي أن يتخصص به في منع عمليات غـسيل               علىالتنبيه  

لك و ذ توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العمالء وعملياتهم المصرفية          ب هااألموال عبر التزام  

  الكشف إجراءات  و قع ضحية سهلة للمجرمين ، ويمكن استعراض أهم التدابير الوقائية         حتى ال ت  

التي يتوجب على جميع المصارف والمؤسسات الماليـة  الدولية و اإلقليمية و      الوثائق   التي أقرتها 

 ،كما سيتم استعراض تعليمات المصرف المركزي وقوانين غسيل األموال لعدد مـن           االلتزام بها 

  :الدول
  

  :التدابير الوقائية لمواجهة عمليات غسيل األموال: أوال
  

 :التحقق من العمالء )1
 

 وذلـك   ،ويتم من خالل التعرف على العميل المباشر للمصرف والمستفيد النهـائي للعمليـة               

  : المصرفيةتلضمان سالمة المعامال
 

 :المباشرالتعرف على العميل   - أ
  

اسم شخص طبيعي أن يحصل على جميع المعلومـات         بب  يتعين على المصرف عند فتح حسا        

 الحصول على معلومات كاملـة      يجبالالزمة من واقع الوثائق الرسمية إلثبات شخصيته، حيث         

أما بالنـسبة للـشخص     .مكان إقامته، أرقام هاتفه، ومحل عمله، مصدر دخله       اسمه بالكامل،   عن  

 عـن    وواقعيـاً   قانونيـاً   وجوداً  على المصرف التحقق من وجود هذا الشخص       فيتوجبالمعنوي  

شهادات الصادرة عن غرف التجارة أو الصناعة أو تلك الـصادرة           الطريق المستندات الالزمة ك   

 طراونـة (عن وزارة الصناعة، أسماء الشركاء، المخولين بـإدارة الحـساب، عقـد التأسـيس               

  .)2005،البطوشو

ال حيـث لـم      )fatf () 2003( دوليةلالتوصيات األربعين للجنة العمل ا    هذا ما أكدت عليه     و   

 بأي شكل أخر ال يدل بصورة قاطعة        أوفتح حسابات بأسماء مجهولة أو ألشخاص وهميين        تُجيز  

  :أوجبت اتخاذ اإلجراءات التالية  و، ) 5(في التوصية رقم و ذلك على هوية فاتح الحساب 
  

i.       االحتفاظ  مع ،موثقةالمعلومات  ال و صليةاألمستندات  الالتحقق من هوية العميل باستخدام 

 .بنسخة من هذه الوثائق
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ii.  التحقق من هوية العميل سواء كان شخص أو شركة. 

iii. الحصول على معلومات حول طبيعة النشاط. 

iv. إدارة المخاطر. 

 إجراءات مكافحة غسيل األموال من خـالل الخطـوط          )2002(كما أيدت مبادئ وولفسبيرج      

 هوية العمالء على اختالفهم سـواء كـانوا أشـخاص      االسترشادية العالمية التي وضعتها لتحديد    

، حيث دعت لضرورة التثبت مـن صـفة الـشخص           يةوصالتطبيعيين أو اعتباريين أو شركات      

معلومات كافية عـن الهيكـل      ، وفي حالة كان العميل شركة يتم الحصول على          صاحب الحساب 

تم تحديد المعلومات حول    يف التوصيةفي شركات   أما  التنظيمي للشركة، وأعضاء مجلس اإلدارة،      

 وكالة مع االحتفاظ بها فـي        في حالة فتح حساب بالنيابة فيتم التأكد من وجود         وهيكل الشركة ،    

  .المصرف

 المركـزي   المـصرف من تعليمات مكافحة غسيل األموال والصادرة عن        ) 3( المادة   و تؤكد    

ال تهدف لتحقيـق الـربح       على ضرورة مراعاة التحقق من هوية الهيئات التي          )2006(األردني

التحقق من وجود الهيئة وكيانهـا      مع ضرورة    نوع نشاطها،وغرضها،    وبحيث تشمل اسم الهيئة،   

 الحصول على المستندات الدالة على وجود تفـويض          و القانوني عن طريق المستندات الرسمية،    

  .هامن الهيئة وهوية المفوض بالتعامل في حساب

عدم فتح حساب أو الـدخول فـي أي         على  كزي األردني   المصرف المر تعليمات   تضمنت   و   

عالقة مصرفية مع العميل أو تنفيذ عمليات لحسابه في حال عدم تمكن المصرف مـن اسـتيفاء                 

  . العناية الواجبة بشأنهإجراءات

 قواعد مكافحة غسيل األموال والصادرة عن مؤسسة النقـد العربـي الـسعودي            تكما تضمن    

 على معلومات حول عالقة العميل مـع المـصارف األخـرى،            على ضرورة الحصول  )2003(

وإجراء المزيد من االستقصاء إذا توفرت األسباب التي تدعو لمزيد من البحث والتحـري مـع                

  .المصرف من قبل احد موظفي هضرورة االلتزام بالتحقق من هوية العميل حتى في حالة تقديم

لتعرف على عمالئها الطبيعيين واالعتبـاريين       المصارف با  )2007(الزم القانون الفلسطيني     و  

والمستفيد الحقيقي وذلك من خالل الوثـائق والمـستندات ، وطالبهـا ببـذل العنايـة الواجبـة                  

والمتواصلة في التحقق من عالقتها ، وفي حالة عدم قدرتها فليس لها أن تقيم عالقـة عمـل أو                   

  . ذلكتستمر فيها مع ضرورة تقديم تقريرها للوحدة المختصة ب

 والتي دعت المصارف إلى عدم الموافقة على فـتح          )2001(لجنة بازل وهذا يتفق مع توصيات     

أي حساب أو االستمرار في أي معاملة مصرفية ُيصر فيها العميل على استخدام اسم مستعار أو                

 ، لتحديد هوية العمالء الجـدد     وضع إجراء نظامي  وهمي ، وطالبت اللجنة المصارف بضرورة       

 لقبول  اإلتباع الالزمة   واإلجراءاتضرورة تطوير برنامج فعال وواضح للسياسات       ى  أكدت عل و
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 مـن المتوسـط     أعلى يشكلوا مستوى مخاطرة     أن العمالء المحتمل    ألنواعالعميل تتضمن وصفا    

 مـن مؤشـرات      التجارية، والحسابات المرتبطة ببعض وغيرهـا      واألنشطةبالنسبة للمصرف ،    

  .المخاطرة

 المصارف إلى ضرورة المراقبة المكثفة و المشددة للحسابات ذات          )2001(زللجنة با  ودعت   

المخاطر العالية من خالل وضع مؤشرات رئيسية لتلك الحسابات، كما طالبت المصارف بتوفير             

طالبات وأنظمة معلومات إدارية كافية لمراقبة هذه الحسابات وتحليلها وإصدار التقارير الالزمة،            

  .  ذه الفئة من عمالء المصرف من قبل مدير كبير فيهباعتماد معامالت ه

 )6(ها رقم   تفي توصي )fatf )2003لجنة   فقد أوصت    ة سياسي يةن العميل شخص  في حالة كا  و     

الحصول علـى    أكدت على ضرورة     المصارف بالقيام بامتالك أنظمة مناسبة إلدارة المخاطر، و       

للمصرف، مع اتخاذ اإلجراءات المعقولة لتحديـد         عالقة معه كعميل   موافقة اإلدارة العليا إلنشاء   

وهو ما أكـد عليـه المـشرع         ،مصدر الثروة واتخاذ إجراءات المراقبة المتواصلة لهذه العالقة       

  . )1(الفلسطيني ضمن المادة رقم 

أقـاربهم    حسابات الشخصيات السياسية و   )2003(بينما صنفت مؤسسة النقد العربي السعودي        

تستدعي موافقـة المـدير       كحسابات عالية الخطر    بهم واألشخاص المرتبطين  من الدرجة األولى  

  .العام للمصرف
  

 :التحقق من المستفيد الحقيقي  -  ب
  

  التعرف على المستفيد الحقيقي من العملية سواء أفـراد أو شـركات             المصرفيتوجب على      

 لتحديـد إذا  صارفهاممن حيث جنسياتهم، وطبيعة نشاطهم ، والدولة التي سيتم التعامل مع        وذلك  

المتعاونة في مكافحة غسيل األمـوال أم أنهـا تـشتهر            ما كانت تندرج ضمن قائمة الدول غير      

 والحصول على صورة    العميلبتجارة المخدرات، بحيث يتم كل ذلك استكماال للتعرف على هوية           

 و تحديـد مـدى المخـاطرة        أكثر وضوحا لتحديد درجـة الحـذر والمتابعـة الالزمـة لـه            

  ).2005بيعي،الر(

لتعميم األساسـي للمـصارف والـصادر عـن مـصرف           ل )4(ولذلك فقد جاء ضمن المادة         

 يحدد فيه هوية المستفيد الفعلي للعملية        خطياً طلب من كل عميل تصريحاً     يتم ال   أن )2001(لبنان

                .)، وغيـره  ، معلومـات عـن وضـعه المـالي        اسمه، شهرته، مكان إقامتـه    ( المنوي إجراءها 

المستفيد الحقيقي يتوجب على الموظف المسئول      التعرف على   بعد استكمال التحقق من العميل و     و

بله على أنها نسخة طبق األصـل وذلـك حـسب           االحتفاظ بنسخة من تلك الوثائق موقعة من قِ       

  .)2006(تعليمات البنك المركزي األردني
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لمصارف بضرورة االحتفـاظ    تعليماته ل في   )2000(كما طالب المصرف اإلماراتي المركزي       

،كمـا  بصورة جواز السفر في معامالت األفراد وموقع عليها طبق األصل من الموظـف المعني             

طالب المصرف باالحتفاظ بصورة طبق األصل للرخصة التجارية للشركات وهوية األشـخاص            

  .في حالة الوكالء و األوصياء على الحساب 

 )2001(بـازل ولجنة  ؛ )2003( fatfتوصيات لجنة    و؛)2002(وبحسب مبادئ وولفسبيرج       

 االحتفاظ بالسجالت و المستندات لمدة خمس سنوات كحـد أدنـى             على المصارف    جبتويفانه  

مع إمكانية إتاحتهـا     سواء على المستوى المحلي أو العالمي وبما يسمح بهيكلة تعامالت األفراد          

  .وى والتحقيقات الجنائيةللسلطات المحلية المختصة في إطار إقامة الدعا

 باالحتفاظ بجميـع    )10(رقم   ضمن المادة     فقد الزم المصارف   )2007( المشرع الفلسطيني     أما

 السجالت والمستندات لمدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ الشروع أو انتهاء المعاملة المالي              

ات والمراسالت التجارية    على ضرورة حفظ ملفات الحساب     وأكدو أو انتهاء العالقة مع العميل ،        

 العمليات المالية والصفقات التجارية     إيضاح إلى ضرورة    وأشار الشخصية،   ةوصور وثائق الهوي  

  .والنقدية المحلي منها والخارجي
     

وقد أيدت الدراسات على ضرورة تحقق المصارف من شخصية العميل حيث أكـد الحمـدان                

قق من األموال التـي تـدخل المـصرف ومعرفـة            على التشديد في عملية التح     )2005(والسيد

  .مواجهةال  عمليةعلى لما له من اثر ايجابي مصدرها وخاصا المبالغ الكبيرة منها
  

 أن معرفة المصرف الحقيقية لعمالئه والمستفيد النهائي من المعـامالت           يمكن القول من هنا      و

رحلة مبكرة مع القدرة علـى       عمليات غسيل األموال في م     ه أفضل إلمكانية اكتشاف   ةيعطي فرص 

 مـن عمليـات     الوقايـة يمثل حجر الزاوية في     " اعرف عميلك "  مبدأ    تبني إحباطها ، ولذلك فإن   

  .غسيل األموال
  

 :البرامج الداخلية للرقابة على عمليات غسيل األموال )2
 

حثت معظم الوثائق الدولية ذات الصلة جميع الدول األطراف على إلزام المـصارف                

ت المالية بتطوير األنظمة الرقابية الداخلية التي تتبعها لمكافحة عمليات غسيل           والمؤسسا

بضرورة تطوير ) 15،25أ،-9(في التوصيات )fatf  )2003األموال ، فقد أوصت لجنة 

السياسات واإلجراءات الداخلية ودعت إلى ضرورة تطبيق إجـراءات فعالـة لكـشف             

 األموال، كما دعت إلـى      سرؤوقة لحركة   مراقبة المعامالت وفقا للضوابط ودون إعا     و

تعين مسئولين نظاميين على مستوى اإلدارة ، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان اختيـار             

الموظفين ، وإيجاد برامج تدريب مستمرة للموظفين وتوفير نظام للتـدقيق والمراجعـة             
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مـصارف  الداخلية، هذا وأوصت اللجنة بضرورة قيام السلطات المصرفية بمـساعدة ال          

غـسيل  عمليات  والمؤسسات المالية على توفير برامج رقابية خاصة تساهم في مكافحة           

  .األموال

 رقابة داخلية فعالة لدى المـصارف       أنظمةبضرورة توفر    )2001 (بازلوترى لجنة      

مستمرة ألداء  المراقبة  مسئوليتها ال  تتضمن   بحيث ،" اعرف عميلك  "إجراءاتتتطابق مع   

ل فحص عينة من االلتزام ومراجعة تقارير االسـتثناء لتنبيـه اإلدارة            الموظفين من خال  

  .العليا في حالة وجود خلل ما في اإلجراءات المطبقة

 إلى وضع نظام رقابة فعال ومكتوب يوضح فيه         )2002(بينما دعت مبادئ وولفسبيرج     

 التي تخـضع  السياسات واإلجراءات الرقابية القياسية، درجة الرقابة، التوقيت، المجاالت    

 وطالبـت  ، بشكل مـنظم دارةلمتابعات من خالل تقديم تقارير لإل و ا تليائوللرقابة، المس 

مبـادئ   بإنشاء وحدة تـدقيق مـستقلة الختبـار البـرامج المزمعـة ، كمـا حـددت                  

على عاتق  حيث وضعتها    الرئيسية لمراقبة أنشطة الحساب      ةليالمسئو )2002(ولفسبيرجو

ألزمته بان يكون على علم كامل بالمعـامالت واألنـشطة           و المصرفيةموظف الخدمات   

وخاصة غير العادية والمشبوهة منها،كما أوصت بضرورة وضع البـرامج التدريبيـة            

لية منعها ، وكيفية التعرف على العمليـات        آللموظفين للتعريف بعمليات غسيل األموال و     

لتي تطرأ على القوانين    غير العادية والمشبوهة ، مع تزويدهم بمعلومات عن التغيرات ا         

  .واللوائح الخاصة بمكافحة غسيل األموال واإلجراءات الالزمة

 مهمة وضع وتحديث سياسة مكافحـة       )2006(المركزي األردني المصرف  وقد أوكل      

 وأوصـى بـضرورة تحديـد الـصالحيات         المصرفغسيل األموال إلى مجلس إدارة      

ع مراعاة التنسيق بينهمـا فـي       م 1إلخطاراليات فيما بين المدقق الداخلي ومدير       ئووالمس

  . الموضوعة لعملية المكافحةالتحقق من مدى االلتزام بالتعليمات والسياسات واإلجراءات

وحـدة  و   على ضرورة أن يطلع المـدقق الـداخلي          )2001(بينما أكد مصرف لبنان      

  .شكل مخاطراكتشفها وبأي عملية مشبوهة أو تتم  بالمغايرات والمخالفات التي 2التحقيق

 تقيـيم ذاتـي     جراءعلى المصارف إ   )2003(وتوجب مؤسسة النقد العربي السعودي       

ألدائها لتأكد من التزامها بالسياسات واإلجراءات المطلوبة وأوصت المراجعين الداخليين          

 بان يدرجوا تقرير االلتزام بسياسات المصرف لغسيل األموال ضمن بـرامج            للمصارف

  .ون بهالتي يقومالتفتيش والمراجعة ا

                                                 
تعليمات (مسئول من اإلدارة العليا في المصرف و معين بشكل أساسي لغايات إخطار الوحدة عن العمليات المشتبه بها  : مدير اإلخطار 1

 ). 2006المصرف المرآزي األردني،
تعليمات مصرف لبنان ( وحدة في المصرف تختص بالتحقق من تطبيق اإلجراءات والقوانين واألنظمةهى: وحدة التحقيق 2

  ).2001المرآزي،
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ترتيبـات داخليـة      المصارف إعـداد بـرامج و      )2007(وطالب المشرع الفلسطيني     

لمراجعة الحسابات بهدف التحقق من االلتزام بـاإلجراءات المتخـذة لتطبيـق القـانون        

  .ومعالجة القصور الموجود
  

ليـة   نظـام الرقابـة الداخ     تفعيل يتوجب على المصارف     بأنهو مما سبق يمكن القول         

 إلـى  باإلضـافة نه المتابعة المستمرة لحسابات العمالء ومعـامالتهم    يكون من شأ  بحيث  

مراقبة التزام الموظفين بالتعليمات و التوجيهات الصادرة بصدد مكافحة غسيل األمـوال            

، وهذا مـا     التصحيحية الالزمة    اإلجراءاتمكان الخلل التخاذ    ل العليا   اإلدارةتنبيه  بهدف  

أن تهتم المصارف بالفحص والتدقيق الداخلي      بضرورة   )2005(ض اهللا عوأكدته دراسة   

  .للعمليات المالية والمصرفية مع الحذر من العمليات المشبوهة
  

 :إنشاء وحدة خاصة لمكافحة عمليات غسيل األموال .3
 

إنشاء إدارة مـستقلة    ب  ضرورة التزام المصارف    على )2002(تتضمن مبادئ وولفسبيرج  

كمـا  ة عن منع عمليات غسيل األموال ،        ولن الموظفين تكون مسئ   ا بكادر كاف م   ورفده

الدول على تأسـيس  للجنة العمل الدولية من التوصيات األربعين   )  26(أوجبت التوصية   

وحدة معلومات مالية يناط بها مهام استقبال وتحليل ونشر المعلومات عن حاالت غسيل             

ر المباشر على المعلومـات الماليـة       األموال على أن يتاح لها حق اإلطالع المباشر وغي        

 مـنح أكدت علـى ضـرورة أن تُ      واإلدارية والقانونية وفي الوقت المناسب لعملها، كما        

ت المؤسـسات الماليـة، أو تقـديم        الصالحيات الستخدام إجراءات إلزامية ألعداد سج     ال

 المعلومات الالزمة وفرض عقوبات إدارية مناسبة في حالة اإلخفاق ، وأكـدت اللجنـة             

على ضرورة قيام الدول بتزويد الوحدة بالموارد المالية والبشرية والفنية الالزمة، مـع             

  .املين فيهاضرورة قيام الدولة بمراجعة فعالية وكفاءة أداء الوحدة ومدى نزاهة الع

اختـصاصات مـدير    فـي تعليماتـه      )2006(األردني المركزي   المصرفوقد حدد      

رير عن العمليات غير العادية والمشتبه بهـا وفحـصها           بتلقي المعلومات والتقا   اإلخطار

،  يكون قرار الحفـظ مبـرر      أن بتبليغ الوحدة أو حفظها على       إماواتخاذ القرار المناسب    

 ، االحتفاظ بكافة المستندات والتقـارير      ضرورة  مع اإلخطار عن العمليات المشتبه بها،    و

  .إعداد التقارير الدورية لمجلس اإلدارةكذلك و

تشكيل وحدة   ضمن قانونه لغسيل األموال قرار       )2002(ريا أوكل المشرع المص   بينم   

لـه   مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسيل األموال إلى رئيس الجمهوريـة ، وأسـند             

صالحية تحديد نظام إدارتها ونظام العمل و العاملين فيها دون تقيد بـالنظم والقواعـد               

  .قطاع األعمالالمعمول بها في الحكومة والقطاع العام و
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 الوحدة بإنشاء قاعدة بيانات ، وتبـادل المعلومـات          )2002( المصري والزم القانون    

والتنسيق مع جهات الرقابة في الدولة والمنظمات الدولية ، كما تضمنت واجبات الوحدة             

عمليـات المـشتبه بهـا والقيـام        التلقي اإلخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن        

  .حري والفحصالتبإجراءات 

إنـشاء  العاملة في لبنـان     المصارف  كافة   فقد أوجب على     )2001(أما مصرف لبنان     

، مدير العمليات، مدير الخزينة،     المخاطر من المدير العام ، مدير       تتألفلجنة متخصصة   

التحقيق، واسند إليها وضع دليل إجراءات لتطبيق        المسئول عن وحدة     ومن،عومدير الفر 

التحقق من  و وضع نموذج للتعرف على العميل ،        وفحة غسيل األموال ،   أحكام قانون مكا  

فاعلية اإلجراءات واألنظمة ومدى االلتزام بها، والعمل على تطويرهـا بـشكل دوري،             

 بـشان   )التدقيق الـداخلي    ( وحدة     و )وحدة التحقق (مراجعة التقارير الواردة إليها من      و

 فيها ورفعها إلى مجلـس      الرأي وإبداءلية ،   العمليات المشكوك فيها و ذات المخاطر العا      

  .  لبعض العمالء الخاصيناإلعفاء الممنوحة إجراءات مالءمة  مدى، ومتابعةاإلدارة

بعدد من اإلجراءات   الزمها  ) وحدة التحقق ( إنشاء وحدة تسمى    التعليمات  كما أوجبت      

لى أساس مجمع لدى    مراجعة التقارير اليومية، األسبوعية ، مراجعة حسابات العمالء ع        ك

المركز الرئيسي وجميع الفروع ، مراجعة العمليات المشكوك فيها، مراجعة اإلجراءات           

  ).نة المختصةاللج(اتها من عملية المراجعة إلى المتبعة ورفع اقتراحها بالتعديل ومالحظ

 المصارف بضرورة اإلخطـار عـن أي        )2000(والزم مصرف اإلمارات المركزي      

ير عادية تهدف إلى غسيل األموال ، وحددت لذلك وحدة خاصـة لتلقـي              معاملة مالية غ  

 المتابعـة   ةالبالغات والتحقق منها ، كما طالب المصارف بتكليف احد موظفيه بمسؤولي          

 حـدد   المطبـق ،و   من فاعلية نظـام الـضبط الـداخلي          هتأكدباإلضافة إلى    الوحدة   مع

في حالة التخلف عن اإلبالغ      مركزي العقوبات التي سيتعرض لها المصرف     المصرف ال 

  . عن المعامالت المصرفية غير العادية والمشبوهة 

 للجنة الوطنية لمكافحة جريمة غسيل األمـوال       )2007( المشرع الفلسطيني  أوكلبينما     

 التعليمات  وإصدار اللوائح   وإعداد العامة لعملية المكافحة      وضع السياسات  م منها اعدة مه 

 السلطة المشرفة للتأكد     التعاون مع  و ،  مكافحة غسيل األموال   نونقاأحكام  الالزمة لتنفيذ   

رفع التقارير الدورية والمشورة لـرئيس الـسلطة الوطنيـة          باإلضافة إلى   ،  من تطبيقه 

 وحدة المتابعـة الماليـة      إلى واسند القانون الفلسطيني  ومجلس الوزراء كل ثالث اشهر،      

قـدم  وهة ،وإعداد تقارير دورية وسنوية تُ     مهمة استالم وتحليل المعلومات للعمليات المشب     

  . للجنة الوطنية لمكافحة غسيل األموال
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 وحدة مستقلة وذات طابع خاص لمكافحة عمليـات غـسيل           إنشاءو يمكن القول بان        

 الخطوات في سبيل الوقاية و مواجهة هذه الظاهرة ، كما انه قـد يعـد                أهماألموال من   

 أو تحديد موظف مخـتص السـتقبال العمليـات           وحدة خاصة  بإنشاءالتزام المصارف   

 في تجنب الوقوع ضحية عمليـات       ا وتحليلها هو خطوة ايجابية تفيده     المشبوهة ودراسته 

 )2000(عربو؛)2002( الشريف ، وهذا يتفق مع ما دعت إليه الدراسات         األموال غسيل

ي حالة  طالبت بوضع جزاء ف   كما  ضرورة إيجاد جهاز لتلقي تقارير العاملين وشكوكهم        ب

  .عدم اإلبالغ عن الحاالت المشبوهة
 

 :تدريب وتأهيل الموظفين .4
 

قد يشارك الموظف بدون قصد في إتمام بعض العمليات المشبوهة ، من خالل تنفيذه                 

للعمليات بشكل تلقائي دون أن يدرك المخاطر الجمة التي قد تحدث نتيجة عدم انتباهـه               

، ولذلك يجب أن تكون هذه المعامالت مبررة        لحيثيات مختلف المعامالت التي تمر عليه     

فانه يتم رفضها من األسـاس       إال ومقرونة بالمستندات والبراهين الدالة على قانونيتها و      

  ).2005الربيعي،(

 المصارف بوجود برنامج مستمر لتدريب الموظفين بـشكل         )2001 (بازلوطالبت لجنة   

 ذوي   الجـدد و المـوظفين     ينمـوظف هة عمليات غسيل األموال ، وخاصة لل      كافي لمواج 

للتحقق   تدريبهم بشكل منتظم   على المصرف يتوجب  العالقة المباشرة مع الجمهور بحيث      

عامل مع حسابات العمالء الحـاليين      تمن العمالء الجدد و ممارسة الجهد المطلوب في ال        

تحـديث  كما دعت إلى ضـرورة        مستمر و لكشف نماذج النشاط المشبوه،      أساسعلى  

  .  بشكل مستمرموتطويرها وتذكيرهم بمسؤولياتهمعلوماتهم 

 على ضرورة وضع بـرامج  )2006( المركزي األردنيالمصرفتتضمن تعليمات  و     

موال، علـى أن    وخطط لتدريب الموظفين بشكل مستمر على مكافحة عمليات غسيل األ         

بـالغ   المستخدمة في غسيل األموال ، وكيفية اكتشافها واإل        ساليباألتشمل تلك البرامج    

سجالت لكافـة   الاالحتفاظ ب ب كما أوصت التعليمات  لية التعامل مع المشتبه بهم،      آعنها ، و  

البرامج التدريبية والتي تمت خالل فترة ال تقل عن خمس سنوات وبحيث تشمل أسـماء               

  .المتدربين ومؤهالتهم والجهة المدربة

ة النقـد    ومؤسـس  )2001( التعليمات الصادرة عـن مـصرف لبنـان        وهذا يتفق مع     

 تدريب وتعليم موظفيها بشكل مستمر من       المصارف حيث أوجبت على     )2003(السعودي

  .خالل الندوات وحلقات النقاش والمحاضرات
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تـضمن التـدريب    ت المصارف بإعداد وتنفيذ بـرامج       )2007(والزم المشرع الفلسطيني  

باعها لمكافحـة  اإلجراءات الواجب إتبتعريفهم وتثقيفهم لالمتواصل للمسئولين والموظفين  

  .، كما طالبها بإعداد معايير محددة للتوظيفعمليات غسيل األموال

 )2002( القانون المصري لمكافحة عمليات غسيل األمـوال       نم)  3(بينما نصت المادة    

على أن يتولى خبراء متخصصين وعاملين مـؤهلين ومـدربين مهـام إدارة الوحـدة               

  .المختصة بعمليات غسيل األموال
  

 في بحثه حيث أوصى بإخضاع الموظفين لبـرامج         )2000(ق مع ما توصل إليه عرب     وهذا يتف 

 بإنشاء مركز تدريب متخصص بمكافحـة غـسيل   )2005(بينما أوصى المريشد    ،تدريب عملية   

األموال ، وتزويده بالكفاءات المؤهلة ، وتدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم باالحتكاك بالخبرات            

حديثة المستخدمة ، كما دعا إلى خلق توعية على مستوى المـصرف            واإلطالع على الوسائل ال   

فين فـي   ظ بضرورة تدريب و تنمية قدرات المو      )2005(الشامي، وهو ما أكده     والمجتمع بالعموم 

  .القطاع المصرفي وتعريفهم باإلجراءات و السياسات والقوانين الخاصة بعمليات غسيل األموال 

  

  ):2005الربيعي،(على المصارف مراعاتها مع موظفيهاومن اإلجراءات الوقائية الواجب 

i.              وضع أسس صحيحة الختيار الموظفين بناء على الكفـاءة المهنيـة والنزاهـة

واألمانة وبما يؤكد صمودهم أمام أي محاوالت لألغراء واالبتزاز قد تلجأ إليها            

 .عصابات غسيل األموال عند تعاملها مع المصرف

ii. الذين يتجاوزون اللوائح والنظم الداخلية بكثـرة،       يالء عناية خاصة بالموظفين     ا

والذين يرفضون الحصول على أجازاتهم السنوية أو تطبيـق سياسـة التـدوير             

 .ويصرون على االحتفاظ بملفات عمالء معينين دون سبب منطقي

iii.              إعطاء الموظف حقه وعدم ممارسة اإلجحاف بحقه حتى ال يتخذ من ذلك ذريعة

 ).اإلكراميات(  وقبول الرشاوىللتحول لألعمال المشبوهة

iv.              استيفاء البيانات المالية عن الثروة الفعلية للموظف عند التحاقه بالعمـل وعنـد

اتـه  تركه ، مع طلب التفسير المنطقي في حالة وجود تغير غير مبرر في امكان             

 .ة أحوال الموظفبقالمادية من خالل متابعة ومرا

  

  :ألموالإجراءات الكشف عن عمليات غسيل ا: ثانيا 

يمكن استعراض بعض اإلجراءات التي تهدف إلى الرقابة على حركة األموال للكشف عـن                 

  :العمليات المشبوهة لغاسلي األموال، ومن أهم هذه اإلجراءات
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 :الرقابة على العمليات المالية غير العادية .1
 

 الحوالـة   أو،أو الـسحب    ،تتمثل العمليات المصرفية غير العادية في حركات اإليداع            

الواردة أو الصادرة والتي ال تتناسب مع السياق التاريخي للحركة أو إنها قد ال تتناسـب                

تتجاوز حد معين يحدد مـن      أو التي   اقتصادي   مع طبيعة نشاط العميل أو ليس لها مبرر       

  .)2005الربيعي، ( قبل السلطة المختصة

وال والتي تستوجب الرقابـة     ألماتعد هذه العمليات من الوسائل المستخدمة لغسيل        و     

 إلى العنايـة بجميـع   المصارف)2003(  fatfللجنة) 11(عليها ، حيث دعت التوصية 

اية قانونيـة أو اقتـصادية      غير المعتادة والتي ال يبدو لها غ      التعامالت المعقدة والكبيرة و   

ن خلفيات تلـك العمليـات لتقـديمها        ع التحري   المصرفعلى  ان  واضحة وسليمة ، و   

  .ت المختصة عند الحاجةللسلطا

العادية مـن   األنشطة غير   انه يمكن للمصارف تحديد      )2002( مبادئ وولفسبيرج  ترىو

  :خالل القيام بـ 

i. مراقبة المعامالت. 

ii.  االتصال بالعميل. 

iii. المعلومات من طرف ثالث. 

iv. المعلومات المتوافرة لدى موظف الخدمات البنكية. 

 على ضرورة أن تولي المصارف العنايـة        )2003(ي السعود  العربي بينما أكدت مؤسسة النقد      

واالهتمام بالعمليات غير المعتادة والكبيرة والتي ليس لها غرض اقتصادي أو هدف مـشروع ،               

الحـاالت االسـتثنائية أو     مع التأكيد على عملية التحقق من الهدف الحقيقي للعملية والتبليغ عن            

  .الغريبة

 باتخاذ إجراءات رقابة إضافية وخاصة للعمليات غير         المصارف )2001 (بازلوطالبت لجنة      

  .العادية

 العمليات المعقدة والكبيرة وغير العادية والتي لـيس لهـا           )2007(واعتبر المشرع الفلسطيني     

  .هدف اقتصادي أو قانوني واضح ضمن الحاالت التي تستوجب عناية خاصة من المصرف
  

 الوهميـة،   المـصارف  المراسلة،   المصارفع  الرقابة على العمليات المالية التي تتم م       .2

 :غسيل األموالعمليات بلدان ال تهتم بمكافحة 
 

تمنح بعض الدول الصالحية إلنشاء مصارف ولكنها ال تسمح لها بممارسة نـشاطها                

رف ضعف  المصرفي أو التعامل مع مواطني الدولة ، ويغلب على هذا النوع من المصا            

ع لسلطة رقابية وتنظيمية كسلطة المـصرف المركـزي         خض ال ت  أنهاالرقابة عليه حيث    
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على فتح فروع في    و بسهولة    الخطورة في قدرة هذا النوع من المصارف         نللدولة، وتكم 

 العالمية بحكم أنها تملـك تـرخيص        المصارفأي مكان من العالم وإنشاء عالقات مع        

  )2005الربيعي،(لمزاولة العمل

بـضرورة  )  7 ( المصارف في توصيتها رقـم )fatf ) 2003ولذلك فقد ألزمت لجنة   

 المراسلة عبر الحدود وذلك     المصارفتطبيق إجراءات الحرص الواجبة عند تعاملها مع        

 والتحقق من طبيعة عملها، وتقييم الـضوابط        هامن خالل جمعها للمعلومات الكاملة حول     

 على موافقـة    المالية المتبعة في المؤسسة لمكافحة غسيل األموال، ومن ثم يتم الحصول          

 المـصارف من اإلدارة العليا للمصرف قبل الشروع في إنشاء عالقـات أعمـال مـع               

لية الخاصة بكل مؤسسة ، مع ضرورة التأكد مـن اإلجـراءات            ئوالمراسلة وتوثيق المس  

 "اعرف عميلـك  " وتطبيق مبدأ    المتبعة لدى المصرف المراسل حول التحقق من العمالء       

لوصول إلى حسابات العميل    المصرف ل  التأكد من قدرة     بكما يتوج  ،   بهومدى التزامهم   

  .لدى المصرف المراسل عند الحاجة

 المصارف بعدم إبرام تعامالت أو االستمرار في عالقة )fatf ) 2003 أوصت لجنةو   

 الوهمية أو مع مصارف أجنبية تتعامل مع المصارف الوهمية حيث يجب            المصارفمع  

ـ     أن يكون هناك تواجد مادي وفعل      ي يقـوم بالوفـاء     ذي ملموس للمصرف المراسل وال

  ....) تحويالت، شيكات،( بالدفعات 

 ولذلك ينصح بالزيارات الميدانية من وقت آلخر لالطمئنان على صـحة وسـالمة                

  ).2005الربيعي،( وعملياته ومركزه المالي المراسلالمصرفتواجد 

ليس له  مصرف  ي بأنه    الوهم المصرف )2006( المركزي األردني  المصرفويعرف     

مقر عمل ثابت وال يخضع للتفتيش من قبل جهة رقابية مختصة في البلد األساسي أو أي                

ال يوظف أشخاص يمارسون نـشاط إداري فعلـي،     كما   ال يحتفظ بسجالت،      و بلد أخر، 

  ، كمـا ألزمـت     ةوهميالرف  امصال مصرفية مع    نشؤ عالقة  برفضوجاءت التعليمات   

وأكـدت علـى      الخارجية المصارفعامل مع   تات الحذر في ال   إجراءباتخاذ  المصارف  

بـل  ضرورة التحقق من طبيعة نشاطها وسمعتها وخضوعها إلشراف رقابي فعال من قِ           

  .األمالسلطة الرقابية في البلد 

صول علـى أي     المصارف الحق في الح    )2003(أعطت مؤسسة النقد السعودي   بينما     

 المـصارف العمليات المصرفية التي تـتم مـع        لتأكد من صدق    معلومات تحتاج إليها ل   

بحـصانة قانونيـة أو      يتمتـع    لمصرفالمراسلة ، مع تأكيدها بأنه ال يجوز فتح حساب          

  .يتعامل معها
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 على ضرورة قيام المصارف بـالتعرف       )2007(وتضمنت توصيات القانون الفلسطيني   

ع المعلومـات   جمة و   والتحقق من المصارف المراسلة والتي تقيم معها عالقات مصرفي        

 الخاضعة له، وتقيـيم مـدى التزامهـا         اإلشرافحول نشاطها ، وتقيم سمعتها وطبيعة       

 القانون على ضرورة الحصول علـى مـصادقة         وأكدبضوابط مكافحة غسيل األموال ،      

 عالقات مصرفية معها ، كما طالـب القـانون المـصارف            أية إقامة العليا قبل    اإلدارة

 التحقق من عميله بشكل دائـم وقـدرتها         إجراءاتمراسل   ال المصرفبالتحقق من اتخاذ    

) 4( على تقديم المعلومات التعريفية ذات العالقة عند الطلب منه ، كما لم تجز المـادة                

من القانون للمصارف الدخول أو االستمرار في عالقات عمل مع المصارف التي لـيس              

  .لها وجود مادي أو غير خاضعة لجهات رقابية مختصة

 إلى االهتمام بالعالقات القائمة مـع أشـخاص   )fatf ) 2003 لجنة توصيات كما دعت

 األموال ، مع التركيز علـى       لدان ال تطبق توصيات مكافحة غسيل     ومصارف قائمة في ب   

العمليات التي ليس لها غاية اقتصادية واضحة ، حيث دعت إلى فحص خلفيتها وغايتها              

 بحيث يمكن للـدول األخـرى اتخـاذ         تصةوتوثيق النتائج خطيا وإتاحتها للجهات المخ     

، كما أكدت اللجنة على     ها بالتوصيات  التزام اإلجراءات المضادة والمناسبة في حالة عدم     

التزام فروع المصارف بتطبيق التوصيات وإعالم السلطة المختصة في الدولـة    ضرورة  

  .لة عدم القدرة على التطبيقالم في حااللمؤسسة 
  

 :نقديةالرقابة على العمليات ال .3
 

موال والتي قد تأخـذ     تمثل عملية اإليداع النقدي المرحلة األولى من مراحل غسيل األ            

 ؛)2000(عدة صـور كمـا ورد فـي تعليمـات المـصارف المركزيـة لإلمـارات               

 علـى سـبيل المثـال ال        )2003(و مؤسسة النقد العربي الـسعودي     ؛ )2006(األردنو

  :الحصر

i. إيداع مبالغ ضخمة في حساب معين. 

ii. تح عدة حسابات باسم واحد أو عدة أسماء وإيداع النقدية بأقل من الحد الواجب              ف

 .اإلبالغ عنه

iii.     باستخدام أجهزة الـصراف اآللـي       سحب وإيداع  تنفيذ عمليات نقدية غير عادية  

 .وفي محاولة لتجنب االتصال المباشر مع موظفي المصرف

iv.         اكبر من نفس العملة     مبادلة كميات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل قطع 

 .أو عمالت أخرى
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v.              سحب وإيداع نقدية بمبالغ ضخمة بدون سبب واضح يتعلق بطبيعة نـشاطه أو

 .تعريف شخصي كافي

vi.  في اليوم نفسهللمصرفإجراء عمليات كبيرة في عدة فروع . 

vii.            لجؤ بعض الشركات للسحوبات واإليداعات النقدية بدال من استخدام الشيكات أو

بدون مبـرر   )  الحواالت وخطابات االعتماد ،  ( مثل   ة األخرى األدوات المصرفي 

 .واضح

viii. تحويل مبالغ إلى بلدان خارجية ليس لها أي مبرر اقتصادي. 

ix.            التحويالت الصادرة إلى خارج الدولة أو الواردة لها والمصحوبة بتعليمات الدفع

 .النقدي

x.                  زيادة ضخمة في الودائع النقديـة ألي عميـل أو منـشاة دون سـبب واضـح

وخصوصا عند تحويل تلك الودائع ضمن فترة زمنية قصيرة من الحساب إلـى             

 .جهات ال ترتبط مع العميل عادة

 ريال لجميـع    100,000 مبلغ   )2003(قد حددت مؤسسة النقد السعودي    لذلك ف و

أنواع الحسابات كحد أدنى لبداية المراقبة على عمليات العميل ، كمـا أعطـت              

عتها في بيانـات العميـل      اد حسب درجة قن   صالحيات للمصارف لتطبيق الحدو   

  .وبما يتوافق مع مجال عمله

 المصارف ببذل العناية الواجبة بشأن      )2006( المركزي األردني  المصرفوالزم     

 عالقة مستمرة وخاصـة إذا زادت       بالمصرفالذين ال تربطهم    و    العارضين العمالء

 ادينار أردني أو ما يعادله    ) 10,000(قيمة العملية أو عدة عمليات تبدو مرتبطة عن         

  .شاط العميل بعمليات غسيل األموالبالعمالت األجنبية، أو إذا توفر الشك بتعلق ن

 فقد طالب المصارف بإلزام العمالء بتعبئـة اسـتمارة          )2001(أما مصرف لبنان     

العمليات النقدية ، وتوقيعها ، و تسجيل قيمة العملية ، ومصدرها،وذلك عند إيـداع              

  .هدوالر أمريكي أو ما يعادل)10,000(قدية تفوق  مبالغ ن

المصارف بإعداد جداول بالعمليـات      )2001(تعليمات مصرف لبنان  كما طالبات      

التي تزيد قيمتها عن السقف المحدد للعمالء المعفين من تعبئة اسـتمارة العمليـات              

  .لبعند الطزمة لحفظها بغية إبرازها النقدية ، مع اتخاذ اإلجراءات التقنية الال

 فقد الزم العميل بتعبئة نمـوذج خـاص         )2000(أما مصرف األمارات المركزي      

بحيث تعريف بهويته ،وعنوانه، والمبلغ المستبدل، والغرض من االستبدال         اليتضمن  

يتم االحتفاظ به ضمن ملفه الخاص في المصرف وذلك عند طلبـه تبـديل كميـات                
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كبيرة دون مبررات واضـحة وبحيـث       ضخمة من النقدية فئات صغيرة إلى فئات        

  .ألف درهم أو ما يعادلها من العمالت األخرى) 40(يكون المبلغ المبدل 

المطـاعم ، ودور الـسينما،      (  يلجا غاسلو األموال إلى شركات الواجهـة          قد و   

كأحد الطرق لتغطية نشاطهم المشبوه حيث تتميز هـذه         ...) ومحطات توزيع الوقود    

 fatf لجنـة دية بكمية كبيرة وبمبـالغ صـغيرة، ممـا دعـى            الشركات بتوفر النق  

خضاع هذه الشركات لنظام إشـراف      إلإلى إصدار توصياتها بمطالبة الدول      )2003(

  . إلجراءات مكافحة غسيل األموالة من تطبيقاتها الفعاللتأكدومراقبة شامل 
  

النقدية  أن على المصارف مراعاة وضع خدمة قبول اإليداعات          يمكن القول وبذلك     

 بشكل كبير وعليه يجب التأكـد مـن         اتحت الرقابة المناسبة نظرا إلمكانية استغالله     

 المالية وضمن الحـدود     اتهينإمكا توافق اإليداعات مع طبيعة وحجم النشاط للعميل و       

المعقولة للنشاط ، واالنتباه إلى اإليداعات المجزأة للنقدية والتي تتم بصورة متعمـدة             

  .ومتكررة
  

 :ة على عمليات التحويلالرقاب .4
 

ممـا  ) حساب العميـل أو نقـدا       (إلى  من و   تتم عمليات التحويل الصادر أو الوارد          

يستوجب من المصارف استيفاء كافة البيانات و المستندات الثبوتية الالزمة عن المرسل            

  وسبب الحوالة ، كما يجب أن تكون الحوالة سليمة ومبررة ليتم اعتمادها من             ،والمستفيد

  world- check إلى قواعد البيانات العالمية المصارفذوي االختصاص، وتلجا بعض 

 يمثلـون خطـورة      الـذين   القاعدة أسماء األشخاص   للتحقق من طرفي الحوالة ، وتضم     

المشبوهين، وأسماء أفراد عائالتهم    والمجرمين،واإلرهابيين،ومرتفعة لبعض السياسيين ،   

من القائمة  ية في حالة وجد اسم المرسل أو المستفيد ض        ويتم رفض إتمام العمل   ...وأقاربهم

وتأخـذ  ، ع نقل األموال من خالل استغالل النظام المصرفي العـالمي         في محاولة إلى من   

  :)2005الربيعي،( عدة صور منها المشبوهةعملية التحويل

i.               تحويالت بمبالغ ضخمة إلى دول تشتهر بتطبيق الـسرية المـصرفية أو بأنهـا

  .مالذات ضريبية

ii. قيام العميل بتحويالت متكررة إلى الخارج ويدعي أنها أرباح دولية. 

iii.            الحسابات المفتوحة بأسماء شركة صرافة وتستقبل حواالت برقية أو إيـداعات

 .نقدية بمبالغ اقل من الحد الواجب اإلبالغ عنه

iv.          العميل الذي يستلم عدة حواالت برقية واردة بمبالغ صغيرة وفورا يحولها بحوالة

 .ية صادرة بمبلغ ضخم إلى بلد أخربرق
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 المصارف بالتحقق من صـحة التحويـل        )2001(وقد طالب مصرف لبنان      

 وخاصة االلكترونية منها والتي ال تتضمن اسم المحول وتتجاوز مبلغ محـدد أو            

ة التبليـغ عـن التحـويالت       عمليات خارجة عن المألوف، مع ضرور     ل التي تتم 

  .المشبوهة

 المصارف المـصدرة للحوالـة      )2006(ركزي األردني  الم المصرفوالزم     

اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العمالء من خالل الحصول على معلومات           

 اسمه، رقـم حـسابه، رقمـه         من حيث معرفة   كاملة عن طالب إصدار الحوالة    

الوطني، كما الزم المصرف متلقي الحوالة إلى تبني إجراءات فعالة باالعتمـاد            

 درجة المخاطر في التعامل مع الحواالت الغير مستوفية للمعلومات،          على تقدير 

وأعطى للمصرف الصالحية في رفـض أو قبـول الحوالـة اسـتنادا لدرجـة               

  .المخاطرة الموجودة مع التأكيد على ضرورة التبليغ الفوري للوحدة المختصة

الت التحقق من عمليات التحوي   ب المصارف   )2007(وطالب القانون الفلسطيني     

المحلية أو الدولية وبما فيها التحويالت البرقية وااللكترونية والهاتفية من حيـث            

االسم الكامل، رقم الحساب، العنوان ، رقم الهوية، اسم المؤسسة المالية منـشأ             

 يستوفي نمـوذج الحوالـة للبيانـات        أن، بحيث يجب    )عند الضرورة (التحويلة  

لسطينية صالحيات إصدار تعليمات تتعلـق      السابقة، ومنح القانون سلطة النقد الف     

  .بالحواالت المالية
  

 :الرقابة على عمليات أخرى .5
 

i. الرقابة على صناديق األمانات: 

 على بذل العناية الخاصـة عنـد        )2006( األردني المركزي  المصرفأوصى     

  . األماناتتأجير صناديق 

علـى  ) 7( في المـادة رقـم       )2000(بينما يؤكد مصرف اإلمارات المركزي       

عـن  ضرورة االحتراز من استئجار صناديق األمانات ،وطالب بتسجيل تفاصيل          

العمالء المستأجرين مع تزويد المصرف المركزي بنسخة من التفاصيل في حالة           

  .كان العميل غير مقيم
 

ii. عمليات تمويل التجارة: 

حيث يجب مراقبة حسابات العمالء الذين ال يبالون بقرارات الرسـوم التـي                

فرض على الحسابات االستثمارية أو الذين يستخدمون الحـسابات االسـتثمارية           ت

  .كآلية لتحويل األموال إلى مواقع خارجية
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 إلى احتمال غسيل    )2000(أشارت تعليمات مصرف اإلمارات المركزي    حيث     

األموال من خالل معامالت ذات صلة باالستثمار كصفقات االقتراض مقابل رهن           

لخارج وخاصة إذا اشتهرت بالدها بإنتاج المخـدرات ، وفـي           ودائع شركة في ا   

حالة شراء وبيع األوراق المالية دون وجود غرض واضح أو في ظروف غيـر              

  .عادية
 

iii. الرقابة على خطابات االعتماد لنقل األموال بين الدول: 
 

 المصارف بـضرورة أن تكـون       )2000(الزم المصرف المركزي اإلماراتي      

ي وثائق خطابات االعتماد المقدمة من العميل إلـى المـصرف           المبالغ الواردة ف  

والى سلطات الجمارك والى الميناء أو المطار يجب أن تكون مطابقة لألصـل ،              

كما أكد على ضرورة الحذر في حالة كون المستفيد من خطابـات االعتمـاد أو               

  . شركات الشحن ملك عميل المصرف الذي يفتح هذه االعتمادات
 

iv. عمليات االئتمانالرقابة على : 
 

حيث يلجا بعض العمالء لطلب قرض لشركة تعمل بالخارج مما يستوجب من               

لحسابات ، كما إن قيـام العميـل        لهذا النوع من ا   المصرف ايالء العناية الالزمة     

بمحاولة إظهار العمليات المالية بشكل أكثر تعقيدا أو وجود بيانات مالية ال تتفـق              

مصرف اإلماراتي المركـزي     الزم ال  كما، يثير الشك  العامةة  مع المبادئ المحاسبي  

قرض ( الهتمام بحساب العميل الذي يسدد القرض المصنف         با )2000(المصارف

  .قبل الوقت المتوقع وبمبالغ اكبر من المتوقع) سيئ
 

v. الرقابة على الحسابات الجارية: 
 

اب  مالحظة حس   بضرورة   )2000( مصرف اإلمارات المركزي   تضمن تعميم    

 ، وسـقف معامالتـه    ،وحجم تعامالتـه  ،العميل ومقارنته بنوع نشاطه التجاري      

 وخاصة التي ال تطبق توصيات       التي يتعامل معها وفروعها    المصارفالمتوقع و 

 وخاصة عند قيام عدد من األشخاص       وعدد الحسابات التي يملكها     ) fatf( لجنة  

ت بمبـالغ كبيـرة مجيـرة       بإيداع مبالغ في الحساب بدون مبرر ، أو إيداع شيكا         

لصالح الحساب وال يبدو لها عالقة بصاحب الحساب أو نشاطه، كما دعى إلـى              

االهتمام بعمليات السحب بمبالغ كبيرة من حساب غير نشط أو تسلم مبالغ كبيـرة    

، أما في حالة الشركات التجارية فيتم مراقبـة فيمـا إذا            غير متوقعة من الخارج   
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الغ المتوفرة لديها للقيام بنشاط ما ، مما قـد يـوحي            كانت الشركة ال تسحب المب    

  .بوجود مصادر دخل أخرى لها
 

 :الرقابة على المعامالت المصرفية والمالية الدولية .6
 

التي يمكن أن يلجا إليها غاسلو األمـوال ،فمـن          الدولية  تتعدد المعامالت المصرفية       

ها ونقلها وتسيلها وإيداعها فـي  عداد كبيرة منأ حيث يتم شراء     اشهرها الشيكات السياحية  

المصارف حول العالم ، لذا يجب أن تكون هذه المعامالت مبررة ومنطقية وأال تتجاوز              

 من المعامالت التي تثيـر الـشبهة        الشيكات الرسمية  ، كما تعد  إمكانيات وقدرات العميل  

ح هـذه   تـي تُ حيث   الستكمال العملية  ةوالتي يتوجب على المصارف اتخاذ العناية الالزم      

الخدمة إمكانية إصدار شيكات مضمونة بمبالغ كبيرة تخصم من حساب العميـل لـدى              

  ).2005الربيعي،(المصرف ثم تسيل هذه الشيكات في أي مكان في العالم

ظهرة لـشخص    على ضرورة الحذر من الشيكات المُ      )2001(أكد مصرف لبنان  قد  و   

 التي ال تحـدد هويـة صـاحب         ثالث ، والشيكات الصادرة من دول أجنبية، والشيكات       

الحساب، مع تأكيدها على عدم إيداع الشيكات في الحساب قبل تحصيلها بصورة نهائيـة              

  .من المصارف الصادرة عنها

 بضرورة االهتمام باإليداعات المتتالية     )2000(بينما أكد مصرف اإلمارات المركزي       

 بعمالت أجنبية أو بأي أدوات      وبالطلبات المتتالية إلصدار شيكات المسافرين و الحواالت      

  .قابلة للتداول بمبالغ تفوق الحد المعتمد كمؤشر دون تبرير واضح
  

 على المصارف االلتزام باإلجراءات الرقابية علـى العمليـات          أنوبذلك يمكن القول       

لجهـاز المـصرفي    لشبهة وذلك حرصا منها على سالمة وحمايـة ا        التي تثير الشك وا   

  .ت تفشي ظاهرة غسيل األموالوالمجتمع من انعكاسا
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  الفصل الثالث
  

  الجهود واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والوطنية لمكافحة عمليات غسيل األموال
  

 .الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة غسيل األموال :أوال

 .الجهود اإلقليمية والوطنية في مكافحة عمليات غسيل األموال :ثانياً

  . في مكافحة عمليات غسيل األموالة الفلسطينيجهودال :ثالثاً
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عام بخطورة تفشي عمليات غسيل األموال، و إلـى آثارهـا الـسلبية             الدولي  الشعور  لل نظراً   

ة المشكلة كانت    االقتصادية واالجتماعية منها، ومن عالمي     المدمرة على كافة المستويات خصوصاً    

 لهذه الظاهرة ، حيث يوجد اتفاق شبه تام بين معظـم دول العـالم               لتصديعالمية المواجهة في ا   

 سن القوانين بتجريمهم والعمل على محاصرة هذه الظـاهرة          و على مالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم،   

  ).2005الربيعي، ( والتضييق عليها من خالل اتخاذ التدابير و اإلجراءات الوقائية لمواجهتها

 الدولية واإلقليمية و الوطنية التـي تـصدت لظـاهرة غـسيل             ويمكن استعراض أهم الجهود      

  :األموال
  

  :الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة غسيل األموال: أوال
  

 : 1988 اتفاقية فيينا 1

 من أهم االتفاقيات الدولية في إطار مكافحة عمليات غـسيل           1988تعتبر اتفاقية فيينا       

تعتمد تدابير وأحكام لمكافحة عمليات غسيل      األموال، حيث تمثل أول وثيقة قانونية دولية        

     األموال المتأتية من االتجار غيـر المـشروع فـي المخـدرات أو المـواد الـشبيهة                

  ).2006الخريشة،(

وقد تضمنت االتفاقية على ضرورة اتخاذ الدول التدابير الالزمة لتجريم األفعال    

 وذلك في إطار قانونها المتصلة بنشاط االتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

الداخلي،ودعت الدول األعضاء إلى تبادل المعلومات و عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة 

األطراف والتي تحول دون استغالل المجرمين لما قد يوجد من ثغرات في النظام 

 القضائي لدولة ما
UNConventionAgainst/UploadFiles/images/org.menafatf.www://http

pdf.IllictTrafficA.(  

  

 :إعالن بازل 2

  كانون األول-أصدرت لجنة بازل للرقابة واإلشراف على المصارف بيانا في ديسمبر   

جهة ، ويدعو إلى التدقيق في  يمنع استغالل الجهاز المصرفي في غسيل األموال من 1988 

مصادر األموال المودعة و النشاط التجاري للعميل من جهة أخرى ، وأكدت اللجنة على 

من ،  الشبهات المتعلقة بغسيل األموالضرورة بث الثقة في الجهاز المصرفي وإبعاده عن محط

 غير أنشطة من  األموال المتولدةإيداعفي ع استخدامه  فعالة لمنإجراءات وإتباعخالل وضع 

 فعالة بما فيها تطبيق إجراءات ، حيث يتم ذلك من خالل تبني إخفائهامشروعة أو تحويلها أو 

و بشكل يعزز المعايير المهنية و األخالقية للقطاع " اعرف عميلك "ـ الصارمة لالقواعد
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البت  طحيثالمصرفي للحيلولة دون استخدامه بقصد أو بغير قصد في عمليات غسيل األموال ، 

  :لجنة المصارف بااللتزام باإلجراءات التاليةال

)pdf.98basle/imolin/pdf/org.imolin.www://http 2002،صندوق النقد العربي ؛:(  

i. اعرف عميلك. 

ii. االحتفاظ بنسخ من مستندات المعامالت المصرفية. 

iii. اجب في التحقق من سالمة العمليات المصرفيةاالجتهاد الو. 

iv. لقوانين المرتبطة بالعمل المصرفياالمتثال ل. 

v. التعاون الفعال بين السلطات المكلفة بتنفيذ القانون. 

vi. إجراءات الرقابة الداخلية الكافية والمالئمة. 

vii. البرامج التدريبية على مكافحة غسيل األموال. 

  

 ):2000اتفاقية باليرمو(جريمة المنظمة عبر الوطنية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ال 3

أوصت االتفاقية الدول األعضاء على مكافحة غسيل األموال من خالل القيام بالتدابير التاليـة                 
http://www.menafatf.org/images/UploadFiles/UNConvetionAganistTransn

ationalOrgCrimeA.pdf:(  

i.     بة واإلشراف على المصارف مـن اجـل ردع وكـشف           إنشاء نظاما داخلي شامل للرقا

عمليات غسيل األموال ، مع التشديد على متطلبات تحديـد هويـة الزبـون ، وحفـظ                 

 .السجالت، واإلبالغ عن المعامالت المشبوهة

ii.             إنشاء وحدة استخبارات مالية لجمع وتحليل وتعميم المعلومات لمواجهة عمليات غـسيل

 .األموال

iii.   ية و الكفيلة بالكشف عن عمليات تداول النقد عبر الحدود، مع مراعاة             تنفيذ التدابير المجد

 . المشروعمالمات بما يكفل حرية الحركة لرأساستخدام هذه المعلو

iv.               السعي إلى تطوير وتعزيز التعاون العالمي واإلقليمي ودون اإلقليمـي والثنـائي بـين

 .ليات غسيل األموالاألجهزة القضائية ، أجهزة الرقابة المالية بهدف مكافحة عم
 

 : 2003اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 4

 التقنية في ةتهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز النزاهة والمساءلة ودعم التعاون الدولي و المساعد   

 ، و قد دخلت هذه  و التي تندرج في سلسلة الجرائم المنظمةو مكافحة جرائم الفسادمجال منع 

تُلزم االتفاقية الدول األعضاء بتطبيق تدابير واسعة حيث ،  2005 ديسمبرتنفيذ فياالتفاقية حيز ال

ز الوقاية من أعمال و بما يعزؤثر على قوانينها و مؤسساتها و ممارساتها تالنطاق ومفصلة 
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لمنع عمليات غسيل  الوقائية  ،كما تناولت االتفاقية التدابيرالفساد و ضبطها ومعاقبة مرتكبيها

نظاماً داخلياً شامالً للرقابة واإلشراف على  دعت  إلى إنشاءو  )14(رقم  المادة فياألموال 

 أكدت على التعاون الدولي خاصة لجمع و تحليل المعلومات،كماوإنشاء وحدة المصارف، 

  و الخبراتتبادل المعلوماتالثنائي لو

)-un/corruption-anti/un/other/publications/org.pogar.www://http

pdf.a03-convention، /org.palestine-aman.www://http(  .  
 
 ) :FATF(لجنة العمل المالي الدولية  5

في عام  ) FATF) Financial Action Task Forceل المالية الدولية تم تأسيس لجنة العم   

ة السبع الكبرى لمكافحة عمليات غسيل  خالل اجتماع القمة االقتصادية للدول الصناعي1989

 أن وسياسات عامة يمكن لجميع الدول إجراءات اللجنة عدة تضعو و قد، األموال والحد منها

 ،األربعينوهى ما يعرف بالتوصيات  القوانين الخاصة بهاتسترشد بها عند سنها للتشريعات و

، جدات والتطورات على مستوى العالم بناء على المستهاتوصياتجنة بمراجعة وتعديل تقوم اللو

– توصيات جديدة تتعلق باإلرهاب عقب أحداث الحادي عشر من أيلول تسعة يفضُأ حيث

-http://www.fatf (2001سبتمبر 

gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236836_1_1_1_1_1,00.html .(  

يرجع الفضل في وضع أول دليل إرشادي يجري االعتماد عليه في وضع استراتجيات و    

،حيث )2000عرب، (FATFلجنة العمل المالية الدولية إلى مكافحة عمليات غسيل األموال ل

 واإلجراءات الوقائية والعالجية  الحد األدنى من النظم والتشريعاتونتمثل التوصيات األربع

، و تضمنت )2005الربيعي،(التي يجب على الدول تطبيقها لتتمكن من مكافحة غسيل األموال

  المحاور الرئيسية التالية fatfالتوصيات الصادرة عن لجنة العمل المالي الدولية 

-http://www.fatf ؛2001ي،نالسعد؛ 2006الخريشة،(
gafi.org/document/28/0,3343,en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1

,00.html#r1(:  
  

  :اإلطار العام: أوال

تحث التوصيات الدول األعضاء على االلتزام باتفاقية فيينا لمكافحة االتجـار بالمخـدرات ،                 

  . القوانين المتعلقة بسرية المصارف ال تعرقل تنفيذ التوصياتإنوالتأكد من 
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  :نونياإلطار القا: ثانيا

جرمت التوصيات عمليات غسيل األموال الناتجة عن كل أنواع الجرائم التي تنتج عنها أموال                 

ضخمة مع سماحها بمصادرة الممتلكات محل الغـسيل ومتحـصالتها واألدوات المـستخدمة أو              

  .المزمع استخدامها
  

  :دور النظم المالية: ثالثا

مصارف حيث طالبتها بالتعرف بجدية على عمالئها       أولت التوصيات اهتماما بالدور المنوط بال        

ومركزهم المالي و حقيقة نشاطهم و بحيث تكون المعلومات متوفرة بـسهولة ووضـوح عنـد                

  .الحاجة إليها
  

  :تعزيز التعاون الدولي:رابعا

ن عمليات غسيل األموال تتعدى الحدود الجغرافية وتأخذ الطابع الدولي ، فقد شجعت             ألنظرا     

ت الدول األعضاء على التعاون فيما بينها لمكافحتها من خالل تبادل المعلومات وتقـديم              التوصيا

  .المساعدات الضرورية، وعقد االتفاقيات الثنائية أو المتعددة فيما بينها
  

  :مبدأ التقييم

بأسماء البلدان غيـر  ) سوداء القائمة ال( تعرف بـ بشكل دوري قائمة )   fatf(تصدر منظمة   

نة في مكافحة عمليات غسيل األموال وذلك كنوع من التنبيه عند التعامل معها وتستند في               المتعاو

معيار وضعته لتقييم مدى فاعلية القوانين السارية لدى الدول فـي مجـال             )  25  (ذلك إلى نحو  

ل المكافحة والتعاون الدولي، وتقوم اللجنة بمراجعة القائمة باستمرار وتقديم المساعدة الفنية للـدو            

واتخاذ اإلجراءات العقابية ضد الدول الرافضة للتعاون قد تصل إلى منع إجراء            . الراغبة في ذلك  

  ).2002،صندوق النقد العربي( معامالت مالية معها

 مكافحـة عمليـات     إجراءاتومدى التزامها بتطبيق    حيث تراقب اللجنة أداء الدول األعضاء          

تقييم الذاتي حيث توزع على كل دولة عضو اسـتبانة          ال ين األول باستخدام اسلوب غسيل األموال   

 اإلجـراءات يتم من خاللها جمع المعلومات وتحليلها وقياس مـدى جديـة تنفيـذ          عليها   لإلجابة

 أعـضاء من خالل التقييم المتبادل وذلك بتشكيل فريق من ثالث دول           االسلوب الثاني   ،  المطلوبة

تم مناقشته في   ثم ت  ،قرير سري لسكرتارية اللجنة    ثم تقديم ت   أخرى دولة عضو    أداءلتقيم ومراجعة   

fatf.www://http-( التوصــيات الالزمــة االجتماعــات واللقــاءات لتقــديم المعالجــات و
1_1_1_1_34039228_32236920_32250379_en,,33430/60/document/org.gafi

html.00,(  .  

 اسم مصر من الدول العربية ضمن قائمة الدول غير المتعاونة في مجـال              ت اللجنة قد أدرج و   

 إال   2000مكافحة غسيل األموال، بعد أن كانت لبنان الدولة العربية الوحيدة في تلك القائمة عام             
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ا بالتوصيات وقيامها باتخاذ خطوات عملية أهمها سن قانون         انه تم شطبها من القائمة بعد التزامه      

الـشرفات،  ( غسيل األموال وإصدار المصرف المركزي تعليمات بهذا الـشأن            عمليات لمكافحة

  ).بدون تاريخ

    

  :الجهود اإلقليمية و الوطنية في مكافحة عمليات غسيل األموال: ثانيا
  

على النطـاق     التي تجرم عمليات غسيل األموال     يوجد هناك العديد من األنظمة والتشريعات        

ـ فيها   طالب والتي )2005(عوض اهللا   دراسة   إليه   تهذا ما توصل  ، الوطنياإلقليمي و  ضرورة ب

تجريم عمليات غسيل األموال في مختلف الدول مع التأكيد على ضرورة التنسيق بـين              لاإلسراع  

  :عرض لبعض الجهود المبذولة نستو فيما يلي ،التشريعات تحقيقا للفاعلية المنشودة
  

 ) MenaFatf: (مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .1

 ، وذلك إدراكا منها     2004اجتمعت دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في نوفمبر             

 للمخاطر المرتبطة بعمليات غسيل األموال وبهدف مواجهتها بطريقة فعالة من خالل التعاون           

فيما بينها لتعمل سويا على االلتزام باإلجراءات التي اتخذتها األمم المتحدة وإقرار التوصيات             

األربعين للجنة العمل كمعيار دولي مقبول في مكافحة غسيل األموال في إطار قيمها الثقافية              

  .ظمها القانونيةطرها الدستورية ونُالخاصة وُأ

 طوعية ، تعاونية، مستقلة، تتبنى التوصيات وتمتاز هذه المنظمة بأنها ذات طبيعة   

األربعين لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل األموال وتسعى لتحقيقها، كما تهدف إلى 

تنفيذ معاهدات واتفاقيات األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن، وتعمل على التعاون وتطوير 

لطبيعة اإلقليمية واتخاذ الحلول للموضوعات المرتبطة بعمليات غسيل األموال ذات ا

الترتيبات الفعالة طبقا لطبيعة المنطقة ، و تفترض المنظمة عدة معايير لقبول االنضمام 

لعضويتها أهمها أن تكون للدولة الراغبة باالنضمام قوانين صادرة بالفعل لمكافحة غسيل 

 أن تتبنى الدولة واألموال أو في سبيلها التخاذ الخطوات و الترتيبات الفعالة نحو إصدارها،

 ) fatf( التوصيات األربعين الصادرة عن لجنة العمل الدولية 

http://www.menafatf.org/arb/categorylist.asp?cType=about).(  

تلعب فلسطين دور المراقب الرسمي في فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية للشرق و 

 .(0062مارس -األوسط وشمال أفريقيا اعتبار من آذار

5sub#14=cid?asp.anticorruption/countries/arabic/org.pogar.www://http(  
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 :مجلس التعاون لدول الخليج العربي .2

ابير الوقائية لمواجهـة ظـاهرة       التعاون الخليجي إلى اتخاذ العديد من التد       سبادرت دول مجل     

تهريب وترويج وتعاطي المخدرات وما يترافق معها من أنشطة جرمية كغسيل األموال ،وذلـك              

من خالل تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، أنظمة الرقابة الداخلية، تـدريب وتأهيـل               

ب في جذب دول الخلـيج      الكوادر ذات الصلة بمكافحة غسيل األموال وغيرها، حيث يرجع السب         

للمتعاملين في هذا المجال إلى ما تتميز به من وجود نظام اقتصادي مفتوح ال يفرض قيود على                 

حركة رؤوس األموال وتنشيط للتجارة وما يتبعه من نشاط مـصرفي محلـي وعـالمي بحكـم                 

ت النقدية   ضخامة حجم العمالة الواردة إليها يترتب عليها ضخامة حجم التحويال          أنترابطها، كما   

للعمالت الصعبة مما يجعل أمر النفوذ إلى هذه التحويالت من قبل السماسرة وغاسلي األمـوال               

  ).2002الفاعوري وقطيشات ،( أمر وارد 
  

المعدل فـي   ( مشروع القانون العربي النموذجي االسترشادي لمكافحة غسيل األموال          .3

 ):2002اغسطس 

 مادة ال تعـد ملزمـة للـدول         19 متخصصة ليتضمن    تم إعداد مشروع القانون من قبل لجنة         

 إنها تمثل مصدر هام لالسترشاد بها عند الرغبة في وضع القـوانين أو تعـديلها ،                 إالالمشاركة  

ولقد نصت االتفاقية على تجريم غسيل األموال ، وتضمنت االلتزامات الواجب على المـصارف              

 ورفع السرية المـصرفية عـن األمـوال         إتباعها ، وأكدت على ضرورة التبليغ في حالة الشك،        

ع هذا المشروع صدور عـدد      المشتبه فيها ، وإنشاء قنوات للتعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتبِ         

  ).2001الترساوي، ( من التشريعات في بلدان عربية مختلفة 
 

 :مكافحة غسيل األموال في التشريع المصري .4

تيجي ، وبكونها معبر نشط للتجـارة العالميـة ،           لتميز مصر بموقعها الجغرافي االسترا     نظراً   

 البلـدان  أهـم وباعتبارها مركز ثقافي للعديد من الحضارات على مر التاريخ مما جعلهـا مـن    

 أصبحت مرتعا   كماالسياحية، لكل هذه األسباب وغيرها تعاني مصر من تفشي جرائم المخدرات            

  ).2002الفاعوري و قطيشات ،(  لعمليات غسيل األموال خصباً

 2002 لـسنة 80ونتيجة لذلك فقد أصدر المشرع المصري قانون لمكافحة غسيل األموال رقم           

 لعشرين مادة جاءت محددة لإلطار العام لجريمة غسيل األمـوال ووسـائل مكافحتهـا،               متضمناً

بحيث يتم تطبيق تلك الوسائل على المؤسسات المالية الخاضعة ألحكام هذا القانون باإلضافة إلى              

ضع العقوبات المناسبة لمواجهتها،كما نص القانون على إنشاء وحدة لمكافحة غسيل األمـوال             و

بالبنك المركزي ، والتي يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية ، الذي بـدوره يحـدد نظـام                  

سند لهذه الوحدة مهام مكافحة عمليات غـسيل األمـوال          أدارتها ونظام العمل والعاملين فيها ، ويُ      
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ــة   التو ــة والدوليـ ــة المحليـ ــات المعنيـ ــع الجهـ ــسيق مـ pal.www://http-(نـ
or&26=cid&viewdownload=op_d&Downloads=name?php.modules/org.lp

dateA=derby.(  
 

 :في التشريع اإلماراتيمكافحة غسيل األموال  .5

تتميز دولة اإلمارات بنشاطها االقتصادي والمصرفي ، فقد أضحت مركزا تجـاري ومـالي                 

تتقاطر إليه معظم المصارف والمؤسسات المالية العالمية والتي افتتحت لها فـروع فـي ظـل                

ما قد يسهل   التطور المالي والمصرفي ونتيجة الربط االلكتروني بين مناطق العالم ومصارفه ، م           

  ).2006الدليمي،(حركة اإلجرام الدولي المنظم والعابر للحدود وخاصة جريمة غسيل األموال

ومن هذا المنطلق فقد اتخذت اإلمارات عدد من الخطوات لمواجهة هذا الخطر من خالل قيام                  

ـ    الدولةبمصرف اإلمارات المركزي بإصدار عدد من التعاميم للمصارف العاملة           ى  ، وتشمل عل

التعليمات والتوجيهات الملزمة أثناء التعامالت مع المصارف والمنشآت المالية األخرى لـضمان            

  ).2003السيسي،(من خاللهاعدم حدوث عمليات غسيل أموال مشبوهة 

نظام إجراءات مواجهـة  " والصادر بعنوان    2000وقد تضمن تعميم المصرف المركزي لسنة          

م بالتحقق من هوية العمالء،حفظ السجالت، رفع التقـارير         على ضرورة االلتزا  " غسيل األموال 

بشأن العمليات المشبوهة للمسئولين لوحدة غسيل األموال، كما أشار التعميم إلى عدد من الحاالت              

 المعامالت المصرفية التي تتم نقدا ،أو       كاستخدام تتم من خاللها عمليات غسيل األموال        أنيمكن  

تعليمـات  (المعامالت الدولية ،أو الخدمات المصرفية االلكترونية     من خالل حسابات العمالء ،أو      

  ).2000مصرف اإلمارات المركزي،

 ليجرم عمليات غسيل 2002أما فيما يتعلق بقانون مكافحة غسيل األموال فقد صدر سنة    

األموال ويحدد العقوبة في حق مرتكبيها ، كما ينص القانون على إنشاء وحدة معلومات مالية في 

 لمصرف المركزي تكلف بمتابعة آلية مواجهة عمليات غسيل األموالا
C=SPName?asp.ticlesGvnSPNameRelatedAr/org.uabarablaws.www://http

2002=1Year&161020028533496=LawBookID&=PrmStructuredIdx&HRN
G=YearGorH&2002=2Year&.(  

  

 :مكافحة غسيل األموال في التشريع اللبناني .6

ورد اسم لبنان ضمن البلدان غير المتعاونة دوليا في مجال مكافحة غـسيل األمـوال والتـي        

  fatf قبل مجموعـة العمـل المـالي لمكافحـة غـسيل األمـوال        من2000نشرت في سنة 

)http://www.almustaqbal.com.lb/stories.aspx?StoryID=218743.(  
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 النظام المصرفي اللبناني يتمتع بسرية مصرفية عاليـة اتجـاه           إنويرجع السبب في ذلك إلى         

كن الدخول من خالله إلـى عـالم         يم كافة السلطات القضائية والمالية والنقدية، مما يشكل مجاالً       

  ).2000، شافي(غسيل األموال بسهولة و آمان 

 فقد fatfونتيجة للتوجه الدولي نحو محاربة عمليات غسيل األموال، ولشطب اسمها من قائمة    

 والذي تضمن على تعريف لجريمة 2001 لسنة 318أصدرت لبنان قانون غسيل األموال رقم 

ق في عمليات غسيل األموال إلى ياء هيئة مستقلة تتولى التحقغسيل األموال ونص على إنش

جانب مراقبة مدى االلتزام بإحكام القانون من قبل كافة المؤسسات المالية والمصرفية ، كما 

 تعرض للعقوبات المفروضة على مرتكبي الجريمة

)http://www.arablaw.org/Download/Money_Laundry_Lebanon.doc.(  

 يتضمن النظـام الواجـب إتباعـه       83مصرف لبنان تعميم أساسي للمصارف رقم     كما أصدر      

لمراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة غسيل األموال كالتحقق من هوية العميل، مراقبـة             

 مـن    لدور اللجان والوحدات اإلدارية المكلفة بعملية المراقبة وغيرها        يدحد يتضمن ت  والعمليات،

  ).pdf.a6L/Documents/images/org.uabarablaws.www://http(اإلجراءات 

  

  :الجهود الفلسطينية في مكافحة عمليات غسيل األموال: ثالثا

شك من ريب وإلى وجود حالة يؤدي عدم إصدار قانون لمكافحة غسيل األموال نظراً إلى أن    

 والعربية في المصارف الفلسطينية قد تصل إلى سسات المالية الدولية واإلقليميةالمصارف والمؤ

قطع العالقة معها باعتبارها دولة غير متعاونة ، مما يؤثر على االقتصاد والمعامالت الدولية 

 لذلك فقد،) 2007جرادة، (عزولة عن العالم ويحول المصارف الفلسطينية إلى مصارف محلية م

يتألف من خمسين مادة غسل األموال عمليات مكافحة ل اً قانونالسلطة الوطنية الفلسطينية أقرت

   . )http://www.palmedia.ps/arabic/?action=detail&id=21787( وملحقين

 متحصلة أموالستبدال أو تحويل كا التي تشكل جريمة غسيل األموال ألفعالا القانون و يتناول   

 غير المشروع أو لمساعدة شخص متورط في األصل أو تمويه خفاءإمن جريمة لغرض 

  .ترتبة على فعلهم من التبعات القانونية الاإلفالت على األصليةالجريمة 

 لجريمة ولقد بين المشرع الفلسطيني األموال التي تعتبر أو تعد ماالً غير مشروع وتشكل محالً

 المخدرة والمؤثرات العقلية ، االتجار االتجار غير المشروع في العقاقير كغسيل األموال

 ، البضائع المسروقة، الفساد والرشوة واالختالس، تزوير العملة، االتجار بالبشر باألسلحة

  . المالأسواقوتهريب المهاجرين، التالعب في 

 على عمالئهم وبذل فبالتعروطالب القانون بتطبيق الشفافية ، والزم المؤسسات المالية    

 وتنفيذ برامج لمنع حدوث عمليات غسيل األموال وإعداد  الالزمةتخاذ التدابيرالعناية وا
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 القانون المؤسسات المالية الحق باالمتناع وأعطىقها واالمتثال للقانون ي على مدى تطبواإلشراف

 إلى الوحدة المختصة مع عنهاعن تنفيذ العمليات المشتبه بها وطالبها بتقديم تقرير سريع عن 

  .ة الالزمة لذلكاخذ السري

 اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل األموال بقرار من إنشاءعلى ) 19(ونص القانون في المادة   

 ، الماليةوزارة ممثلين لكل من أعضاءرئيساً، و–بحيث تضم محافظ سلطة النقد رئيس السلطة 

ممثل وارف، االقتصاد الوطني ،ومدير دائرة مراقبة المصوزارة الداخلية،وزارة العدل،وزارة

 لهذه اللجنة مهمة وضع  أوكلو. هيئة سوق راس المال، وخبير قانوني، وخبير اقتصادي ومالي

السياسات العامة لمكافحة جريمة غسيل األموال ، والسياسات التي توجه عمل الوحدة لضمان 

 الدولية  وتمثيل السلطة الوطنية في المحافل اإلقليميةاستقالليتها ،مواكبة التطورات الدولية و

  .المتعلقة بمكافحة غسيل األموال

وحدة ( وحدة مستقلة لمكافحة جريمة غسيل األموال تسمى إنشاءعلى ) 23(كما نصت المادة    

 مهمة استالم إليهابحيث تشكل مركز معلومات وطني ومقرها سلطة النقد يسند ) المتابعة المالية

 القانون، ومنح القانون اللجنة ألحكامتائج وفقا  النوإصداروتحليل والتحقق من العمليات المشبوهة 

  . على قراراتهاالتأثير أو أعمالهاجهة التدخل في االستقاللية بحيث ال يجوز ألية 

ويختص مدير الوحدة بتقديم تقارير دورية حسب اللوائح والنظم الصادرة بموجب القانون،    

 المتعلقة بعمليات غسيل األموال، شطةواألن عن نشاط الوحدة ةسنويالرير اتقباإلضافة إلى ال

  . وحاالت مكافحة غسيل األموالوأساليبليات  عن اتجاهات وآإحصائي تقرير إصداركذلك 

 القانون للوحدة الصالحيات الالزمة لممارسة مهامها ، كما تناول القانون العقوبات وأعطى   

 تبادل المعلومات مع  الوحدة الحق فيوأعطىالتي تطال مرتكب جريمة غسيل األموال ، 

  . السلطة الفلسطينيةأراضيالوحدات النظيرة وبما ال يتعارض مع القوانين السارية في 
 

  :الفلسطينية الوطنية السلطة لدى المتخذة اإلجراءات

-10-25ولفترة قريبة وقبل صدور القانون الفلسطيني لمكافحة عمليات غسيل األموال فـي                

 فـي  صدر الذي الفلسطيني و المصارف قانونل لسطينية تخضع كانت أراضي السلطة الف2007

 أن إال األموال غسيل مكافحة إشارة لقضايا إلى أحكامه بعض فيو يتضمن  ، 2002 مايو شهر

 الفلـسطينية  األوضـاع  ظل في أنه و إلى اإلشارة تجدر غير شاملة ،كذلك بصورة تم قد ذلك

 حـدوث  من احتماالت للحد رقابية وتشريعات إجراءات فقد اتخذت السلطة الفلسطينيةالصعبة،

 :)2002صندوق النقد العربي،.( اإلجراءات هذه ومن .األموال غسيل عمليات

i. الـشيكات  ذلـك  في بما الكبيرة، المبالغ ذات والشيكات النقدية الحواالت بفحص القيام 

 .النقد مقابل السياحية المباعة
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ii.  فلسطين وإلى من والخارجة الواردة تبالحواال النقد سلطة تزويد المصارف من الطلب 

 الميدانية الزيارات خالل من تدقيقه يتم يومي بكشف

iii. وعمليـات  اإليـداع  ومـصادر  حركتها ومواكبة الكبيرة الودائع ذات الحسابات متابعة 

 .السحب

iv. فـي  التـدقيق  يـتم  كما بأنواعها، و التحويالت واإللكترونية البرقية الحواالت مراقبة 

 .بها المسموح والسقوف االئتمان اتاستخدامات بطاق

v. سلطة من مسبقة موافقة بدون المقيمين لغير قروض تقديم بعدم المصارف على التعميم 

 مصارف بضمانات المقيمين وغير للمقيمين الممنوحة بالقروض التدقيق يتم كذلك. النقد

 الخارج في شركات مالية أو
 

تشمل  بحيث المالية، للبيانات جديد نظام لسطينيةالف النقد سلطة  استخدمتذلك إلى وباإلضافة   

بـين   التعـامالت  علـى  ذلـك  يقتصر وال ,ومنتظم دوري بشكل المالية واألنشطة الحركات كل

 من انتقال مما من شأنه الحد ، ع والفرو اإلدارات كل بين أيضا بل للمصارف العامة اإلدارات

  .كسوالع الخارج إلى فلسطين من الشرعية غير األموال
  

هى إال انعكاس الستراتيجية     وبذلك فانه يمكن القول بأن الجهود الدولية واإلقليمية والوطنية ما            

موجهة لمحاصرة عمليات غسيل األموال إلضعافها والحد منها ومنعها من االستفادة من أربـاح              

وع، وهـذا   شطتها اإلجرامية بهدف تحاشي أثارها االقتصادية السلبية لصالح االقتصاد المـشر          نأ

 في بحثه حيث أوصى بضرورة تبني الدول الستراتيجية         )2005(يتفق مع ما توصل إليه الغامدي     

عملية تكفل المواجهة الشاملة والفعالة لعمليات غسيل األموال من خالل االسترشـاد بتوصـيات              

 )2000( وشافي )بدون تاريخ ( يتفق مع ما أوصى به الشيخلي      كما،  االتفاقيات والمعاهدات الدولية    

حيث دعو إلى تفعيل التعاون الدولي وبضرورة االستفادة القصوى من تجارب الدول المتقدمـة              

 . مواجهة غسيل األموالوالتي حققت نجاح في عمليات
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  الفصل الرابع 

   

   نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
  

  منهجية الدراسة: أوال

   أدوات الدراسة:ثانيا

 راسةمجتمع الد: ثالثاً

  صدق وثبات االستبانة: رابعاً

 اختبار التوزيع الطبيعي:خامساً

  المعالجات اإلحصائية: سادساً

   الدراسةمجتمعخصائص  :سابعاً   

 تحليل فقرات الدراسة :    ثامناً

 الفرضيات اختبار :تاسعاً    
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راسة وعينتهـا ، وكـذلك أداة          يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ، واألفراد مجتمع الد         

الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كمـا يتـضمن هـذا الفـصل وصـفا                  

لإلجراءات التي تم القيام بها في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ، وأخيرا المعالجات اإلحـصائية               

  .التي تم االعتماد عليها في تحليل بيانات الدراسة 

  

  :دراسة  منهجية ال:اوال

عرف بأنه طريقـة    استخدام المنهج الوصفي التحليلي والذي يُ     تم  من اجل تحقيق أهداف الدراسة      

حداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كمـا هـي دون            أفي البحث تتناول    

  ، وتهدف هذه الدراسـة إلـى        و تحليلها  صفهافي مجرياتها و لكن يمكن التفاعل معها بو       تدخل  ال

 دراسة تطبيقيـة علـى      - دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل األموال          تعرف على ال

، كما تم استخدام البيانات الثانوية باإلضـافة إلـى جمـع            المصارف الفلسطينية في قطاع غزة      

البيانات األولية الميدانية من خالل توزيع استبيانات لدراسة بعض المفردات وحـصر وتجميـع              

 (SPSS   Statisticalومن ثم تفريغهـا وتحليلهـا باسـتخدام برنـامج     , زمةالمعلومات الال

Package for Social Science)  اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف

  .الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة 
 

  :أداة الدراسة :ثانيا

  :اد االستبانة على النحو التاليتم إعدألغراض جمع البيانات األولية، 

  .إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات .1

  .عرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات .2

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف .3

قاموا بدورهم بتقـديم النـصح      تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين          .4

 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديلها حسب ما يناسب البحث .5

فراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة ، وقد تم تقـسيم           توزيع االستبانة على جميع أ     .6

 االستبانة إلى قسمين كالتالي

  

   فقرات 8عينة الدراسة  ويتكون من البيانات العامة لحتوى على ي :القسم األول

دور المصارف في الرقابة على عمليات غـسيل         مجاالت تتناول    ستة يتكون من    :القسم الثاني   

  : دراسة تطبيقية على المصارف الفلسطينية في قطاع غزة كالتالي-األموال 
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  . فقرة17 يناقش التحقق من العميل ، ويتكون :المجال  األول

  . فقرات14ويتكون من    يناقش إجراءات الرقابة الداخلية ،:المجال الثاني 

تجهيزات المصارف لمكافحة عمليات غسيل األمـوال وتـشمل اللجـان            يناقش   :المجال الثالث   

   فقرات17، ويتكون من الوحدات اإلداريةو

 10 ، ويتكون من   ليمات سلطة النقد  يناقش التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتع      :المجال  الرابع  

  .فقرات

  . فقرة18ويتكون من   يناقش تدريب وتأهيل الموظفين ،:المجال الخامس 

 ، ويتكون مـن     يناقش وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيه إلجراءات المكافحة       :المجال السادس   

  . فقرات10

  :وقد كانت إجابات كل فقرة وفق مقياس ليكارت الخماسي كالتالي

  

غير موافق بشدة    غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدةلتصنيفا

 1 2 3 4 5 النقاط

  

  :مجتمع الدراسة:ثالثا

مصارف العاملة في قطاع غزة والبالغ      لل  اإلدارة العليا  يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في        

  )2007إحصائيات سلطة النقد،.( فرع) 34(مصرف و ) 14(عددها 

 اسلوب الحصر الشامل لإلدارة العليا في المصارف العاملة في قطاع غزة ممثلـة              تم استخدام    

، مدير فرع، مدير دائرة، رئيس قـسم،        منائب مدير عا  /مدير عام ( في المسميات الوظيفية التالية     

فرع، و تـم اسـتثناء    ) 33(  مفردة ، وقد تم توزيع االستبانات على       170والبالغ عددهم   ) مراقب

  .لمصرفية باعتبار أنها ال تقبل ودائع من الجمهورفرع المؤسسة ا

ويرجع السبب في اختيار فئة اإلدارة العليا لتمثيل الدراسة إلى أنها صاحبة القرار في رسـم                   

سياسات المصرف و تحديد وجهته ، حيث يظهر ذلك من خالل اإلجراءات التي تفرضها، كمـا                

ء العاملين، باإلضافة إلى أنها تتميـز بإطالعهـا         أنها الجهة المخولة للمحاسبة عن انحرافات أدا      

  .ودرايتها باألمور اإلدارية والمتطلبات القانونية

 اسـتبانة،   120ع  ترج، اسُ  استبانة على كل من له رتبة إدارية كما سبق ذكره            170تم توزيع      

ـ  وبعد تفحص االستبانات استبعد استبانة واحدة لعدم جدية اإلجابة         ـ      ا عليه دد  وبـذلك يكـون ع

  .من مجتمع الدراسة % 70 أي ما نسبته  استبانة119االستبانات الخاضعة للدراسة 
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  :صدق وثبات االستبيان:رابعا

  :   تم تقنين فقرات االستبيان وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتالي

  . تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين:صدق فقرات االستبيان 

  :صدق المحكمين 

،من )1ملحق رقم    (أشخاص) 8(عرض االستبيانة على مجموعة من المحكمين تألفت من            تم  

أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية متخصصين في اإلدارة،و االقتصاد،            

واإلحصاء،باإلضافة إلى متخصصة في قطاع المصارف، وقد تـم االسـتجابة آلراء            ،والمحاسبة

 وإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج              السادة المحكمين 

محكمين، وعدلت إذا وافق عليهـا      ) 6(تم إعداده، وقد تم قبول الفقرات إذا وافق عليها أكثر من            

محكمين، وبذلك خرج االستبيان    ) 4(من المحكمين، ورفضت إذا وافق عليها اقل من         ) 4-6(من  

 .ية ليتم تطبيقه على العينة االستطالعيةفي صورته شبه النهائ
  

  : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان

 اسـتبانة، وذلـك     30   تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة البالغة           

  .بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابع له
   

  التحقق من العميل:خلي لفقرات المجال األول قياس صدق االتساق الدا -
  

يبين معامالت االرتباط بين كـل فقـرة مـن فقـرات المجـال              ) 3(ملحق رقم   ) 1(جدول رقم   

والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة            )التحقق من العميل  (األول

 الجدولية عند مستوى داللة     r اكبر من قيمة      المحسوبة rحيث أن قيمة    )0.05(عند مستوى داللة    

، وبذلك تعتبر فقرات المجال األول  صادقة لمـا          0.361 والتي تساوي    28 ودرجة حرية    0.05

   .وضعت لقياسه
  

  )إجراءات الرقابة الداخلية: (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثاني -
  

باط بين كل فقرة من فقـرات المجـال         يبين معامالت االرت  ) 3(ملحق رقم   ) 2( جدول رقم   

 والدرجة الكلية لفقراتـه،  والـذي يبـين أن معـامالت             )إجراءات الرقابة الداخلية   :(الثاني

 r المحسوبة اكبر من قيمة      r، حيث أن قيمة     )0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة       

، وبـذلك تعتبـر     0.361 والتي تساوي    28 ودرجة حرية    0.05الجدولية عند مستوى داللة     

  . فقرات المجال الثاني  صادقة لما وضعت لقياسه
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تجهيزات المصارف لمكافحة   (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثالث       -

 )غسيل األموال وتشمل اللجان و الوحدات اإلدارية
  

الثالـث  يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال          ) 3(ملحق رقم   ) 3(جدول رقم   

 والدرجة الكلية   )تجهيزات المصارف لمكافحة غسيل األموال وتشمل اللجان و الوحدات اإلدارية         (

، حيث أن قيمة    )0.05(لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة             

r      المحسوبة اكبر من قيمة r      تي تـساوي    وال 28 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة

  . ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الثالث  صادقة لما وضعت لقياسه0.361
  

التقيد بالقوانين والتشريعات   (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الرابع       -

  )الدولية وتعليمات سلطة النقد
  

رابـع  اليبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال          ) 3(ملحق رقم   ) 4(جدول رقم   

 والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبـين        )التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد      (

 المحسوبة اكبر من    r، حيث أن قيمة     )0.05(أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة         

 وبذلك تعتبـر  ،0.361 والتي تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rقيمة  

  . فقرات المجال الرابع  صادقة لما وضعت لقياسه
  

  )تدريب وتأهيل الموظفين(قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الخامس -
  

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس          ) 3(ملحق رقم   ) 5(جدول رقم   

ته،  والذي يبين أن معامالت االرتبـاط المبينـة          والدرجة الكلية لفقرا  ) تدريب وتأهيل الموظفين  (

 الجدولية عند مستوى    r المحسوبة اكبر من قيمة      r، حيث أن قيمة     )0.05(دالة عند مستوى داللة     

 ، وبذلك تعتبر فقـرات المجـال الخـامس           0.361 والتي تساوي    28 ودرجة حرية    0.05داللة  

  . صادقة لما وضعت لقياسه
  

وضوح األدلة اإلرشـادية    (ي لفقرات المجال السادس   قياس صدق االتساق الداخل    -

  )والتوجيه إلجراءات المكافحة
  

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الـسادس     ) 3(ملحق رقم   ) 6(جدول رقم   

 والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن        )وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيه إلجراءات المكافحة     (

 المحسوبة اكبر مـن     r، حيث أن قيمة     )0.05(الرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة       معامالت ا 

 ، وبذلك تعتبر    0.361 والتي تساوي    28 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rقيمة  

  . فقرات المجال السادس  صادقة لما وضعت لقياسه
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  الصدق البنائي لمجاالت االستبانة -
يبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة بالدرجة الكلية          ) 3(م  ملحق رق ) 7(جدول رقم   

، حيث  )0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة            لفقرات االستبانة، 

 والتي  28ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      r المحسوبة اكبر من قيمة      rأن قيمة   

يعني أن محتوى كل مجال من مجاالت االستبيان له عالقة قويـة بهـدف               مما    0.361تساوي  

  ).0.05(الدراسة عند مستوى داللة 

  

  :Reliabilityثبات االستبانة 

   تم إجراء خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين همـا طريقـة التجزئـة               

  .النصفية ومعامل ألفا كرونباخ
  

  :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -

   تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسـئلة الزوجيـة                

الرتبة لكل محور من محاور االستبانة، وقد  تم تصحيح معامالت االرتباط  باسـتخدام معامـل                 

المعادلـة   حـسب  ) Spearman-Brown Coefficient(ارتباط سبيرمان  براون للتـصحيح  

 : التالية

1= معامل الثبات 
2
ر+
ر

أن ) 3(ملحق رقم ) 8(  حيث ر معامل االرتباط، و يبين جدول رقم 

 وقد بلغت 0.8737 و 0.8128هناك معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان وقد تراوحت بين 

  0.8540قيمة معامل الثبات الكلي لجميع الفقرات 
  

  :Cronbach's Alphaا كرونباخ  طريقة ألف -

بـين  استخدم طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقـد                  تم  

أن معامالت الثبات مرتفعة لمحاور االستبانة وقد تراوحت بـين          ) 3(ملحق رقم   ) 9(جدول رقم   

  0.8897لفقرات  وقد بلغت قيمة معامل الثبات الكلي لجميع ا0.8925 و 0.8371

  

  )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي:خامسا
  

توزيع الطبيعـي أم ال      سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع ال       - اختبار كولمجروف     تم استخدام 

ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلميـة تـشترط أن             وهو اختبار   

أن نتائج االختبار حيث    ) 3(ملحق رقم   ) 10(ويوضح الجدول رقم    . توزيع البيانات طبيعيا  يكون  
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.05.0(   0.05 من لكل مجال اكبرقيمة مستوى الداللة  >sig ( وهذا يدل على أن البيانـات 

  .المعلميه تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات

  

  :المعالجات اإلحصائية:سادسا

 اإلحـصائي ، كمـا تـم اسـتخدام          SPSS   لقد تم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج         

  :االختبارات اإلحصائية التالية

  النسب المئوية والتكرارات -1

  اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -3

(  البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال      سمرنوف لمعرفة نوع  -اختبار كولومجروف  -4

1- Sample K-S(  

  One sample t testاختبار  -5

 One Way ANOVAاختبار  -6
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  : الدراسةمجتمعتحليل خصائص : سابعا

    :العمر
  )5-1(جدول رقم    

   مجال العمر حسبالدراسة مجتمعتوزيع 

 النسبة المئويةالتكرار العمر
  20.2  24 سنة 30أقل من 

 44.5  53 40 اقل من-30
  27.7  33 50 اقل من -40
  7.6  9  سنة فأكثر50

 100.0  119 المجموع
  

% 44.5 سنة، و  30 بلغت اعمارهم اقل من      المستجيبين من   %20.2ان  ) 5-1(يبين جدول رقم    

تراوحت  المستجيبينمن  % 27.7 سنة، و    40 اقل من    -30بلغت اعمارهم من     من المستجيبين 

 سنة فـاكثر،    50بلغت اعمارهم    المستجيبينمن  % 7.6 سنة، و    50 اقل من    -40م من   اعماره

 سنة أي من فئة الشباب ، مما        50بلغت اعمارهم اقل من      المستجيبينمن  % 92.4أي ما نسبته    

يشير إلى توفر طاقات تملك روح التطوير واالبداع كمـا تملـك المرونـة فـي التـأقلم مـع             

  .المستجدات
  

  :ي المؤهل العلم
  )5-2(جدول رقم 

  المؤهل العلمي حسب الدراسة مجتمعتوزيع 
 النسبة المئويةالتكرار المؤهل العلمي

  0.0  0 ثانوية عامة فأقل
  10.1  12 ـــومدبلــ

  80.7  96 الوريوســبك
  9.2  11 ادراسات عليـ
  100.0  119 المجموع

  

وهذه النتيجة قريبـة    " دبلوم "مؤهلهم العلمي  المستجيبينمن  % 10.1أن) 5-2(يبين جدول رقم    

" مؤهلهم العلمي    المستجيبينمن  % 80.7، و % 11.6والتي بلغت   ) 2007الرفاتي،(من دراسة   

و تُعد هذه النسبة هى األعلى من بين فئات العينة مما يدل علـى تـوفر قـدرات                  " بكالوريوس

" مؤهلهم العلمي    بينالمستجيمن  % 9.2متعلمة ولها القدرة على التغيير والتطوير في األداء، و        

، وهذا يعطي مؤشر إلى إن هناك توجه نحو الدراسات العليا وعلى الـرغم مـن              "دراسات عليا 

) 2003(ضعفه إال انه ُيتوقع زيادته في السنوات القادمة ، و تتفق هذه النتيجة مع دراسة مبارك               
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 دراسـات    يحملون مؤهل   للدراسة في مصارف دبي التجارية     من المستجيبين % 17.2حيث إن   

  .عليا وتعد النسبة منخفضة أيضاً
  

  :التخصص
  )5-3(جدول رقم 

  التخصص حسب الدراسة مجتمعتوزيع 

 النسبة المئويةالتكرار التخصص
  10.9  13 مصرفية علوم مالية و
 23.5  28 إدارة أعمال

  53.8  64 ـاسبةمحــ
  11.8  14 ُأخرى حددها
  100.0  119 المجموع

 

متخصصين في العلوم المالية والمصرفية، و       المستجيبينمن  % 10.9أن  ) 5-3(يبين جدول رقم    

متخصصين  المستجيبينمن  % 53.8متخصصين في إدارة األعمال، و       المستجيبينمن  % 23.5

ومن المالحـظ  . متخصصين تخصصات أخرى مختلفة المستجيبينمن  % 11.8في المحاسبة، و    

يليه تخصص إدارة األعمال ،بينمـا نـسبة         تخصصهم محاسبة    المستجيبينإن نسبة مرتفعة من     

  . المتخصصين في العلوم المالية والمصرفية منخفضة
  

  :المسمى الوظيفي
  )5-4(جدول رقم 

    المسمى الوظيفي حسبالدراسة مجتمعتوزيع 

 النسبة المئويةالتكرار المسمى الوظيفي
  17.6  21 ـراقبــم

  70.6  84 ـمقسرئيـس 
  1.7  2 مدير دائـرة

  8.4  10  فرعمـدير
  1.7  2  ائبن/ امعدير م

  100.0  119 المجموع
  

مـن  % 70.6، و" مراقب" مسماهم الوظيفي  المستجيبينمن % 17.6أن ) 5-4(يبين جدول رقم  

ســــم  " مسماهم الوظيفي    المستجيبين " مـسماهم الـوظيفي      المستجيبينمن  % 1.7، و  " رئيـس ق

رع   " اهم الـوظيفي    مـسم  المـستجيبين مـن   % 8.4، و " مدير دائـرة  ـدير ف مـن  % 1.7، و  " م

  " .نائب /مــدير عـام"  مسماهم الوظيفي المستجيبين
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  :الخبرة العملية
  )5-5(جدول رقم 

  الخبرة العملية حسب الدراسة مجتمعتوزيع 

 النسبة المئويةالتكرار الخبرة العملية

  26.1  31 واتسن 5أقل من 
 19.3  23  سنوات10 اقل من -5

  36.9 44  سنة15 من اقل– 10
  17.6  21   سنة فأكثر15

  100.0  119 المجموع
  

 5بلغت سنوات الخبرة العملية لهم اقل مـن          المستجيبينمن  % 26.1أن  ) 5-5(يبين جدول رقم    

 10 اقـل مـن      -5تراوحت سنوات الخبرة العملية لهم من        المستجيبينمن  % 19.3سنوات، و   

 15اقل مـن    – 10ت سنوات الخبرة العملية لهم من       تراوح المستجيبينمن  % 36.9سنوات، و   

مما يدل على إن .  سنة فأكثر15بلغت سنوات الخبرة العملية لهم       المستجيبينمن  % 17.6سنة، و 

وتتفق هـذه   . المصارف لديها كوادر بشرية ذات خبرة ودراية بالعمل مما يزيد من كفاءة األداء            

 إلـى   5ن العاملين لديهم خبرة تتراوح بين       م%53.8حيث أن   ) 2003(النتيجة مع دراسة مبارك   

  . سنة15اقل من 
  

  :القسم الذي يعمل فيه المستجيب
  )5-6(جدول رقم 

   القسم الذي يعمل فيه المستجيب

  القسم الذي يعمل فيه المستجيب
 

 النسبة المئوية التكرار

  7.6  9 الرقابة الداخلية
  13.4  16 الخزينة
  10.9  13 الحواالت
  19.3  23 التسهيالت
  10.9  13  الودائع
  10.9  13  ــاسبةالمح

  9.2  11  المقاصة
  10.1  12  خدمة العمالء
  7.6  9  ُأخرى حددها
  100.0  119 المجموع

 

 % 13.4،"الرقابة الداخليـة  " لون في قسم    يعم المستجيبينمن  % 7.6أن  ) 5-6(يبين جدول رقم    

" يعملـون فـي قـسم        المستجيبينمن  % 10.9،  و   "الخزينة" يعملون في قسم     المستجيبينمن  

مـن  % 10.9، و  "التـسهيالت " يعملـون فـي قـسم        المستجيبينمن    % 19.3، و  "الحواالت
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 اسـبة المح" يعملون في قسم     المستجيبينمن  % 10.9، و    "الودائع"  يعملون في قسم     المستجيبين

يعملون في   نالمستجيبيمن  % 10.1، و    "المقاصة" يعملون في قسم     المستجيبينمن  % 9.2، و "

   ".ُأخرى حددها" يعملون في قسم  المستجيبينمن  % 7.6، و  "خدمة العمالء" قسم 
  

  :يعد حجم المصرف الذي تعمل فيه
  )5-7(جدول رقم 

  يعد حجم المصرف الذي تعمل فيه

 النسبة المئويةالتكراريعد حجم المصرف الذي تعمل فيه
  43.7  52 ــركبيـ
  53.8  64 ـوسطمت

  2.5  3 ــرصغي
  100.0 119 المجموع

 

من % 53.8يعملون في مصارف كبيرة، و  المستجيبينمن % 43.7أن ) 5-7(يبين جدول رقم 

يعملون في مصارف  المستجيبينمن % 2.5يعملون في مصارف متوسطة، و  المستجيبين

  .صغيرة
  

  :يعد المصرف الذي تعمل فيه
  )5-8(جدول رقم 

  يعد المصرف الذي تعمل فيه

 النسبة المئويةالتكرارمصرف الذي تعمل فيهيعد ال
  58.8  70 ـيوطنـ
  41.2  49 ـربيعـ
 0.0  0 ــيأجنب

  100.0  119 المجموع
  

من % 41.2يعملون في مصارف وطنية، و  المستجيبينمن % 58.8أن ) 5-8(يبين جدول رقم 

  .)أردنية، مصرية ( يعملون في مصارف عربية المستجيبين
  

 سنة أي من 40 أعمارهم اقل من المستجيبينمن % 64.7نه يمكن القول بان وبصفة عامة فا   

هم من خريجي كلية % 88.2من حملة شهادة البكالوريس، وان نسبة % 80.7فئة الشباب، و 

التجارة بأقسامها المختلفة ، مما يعطي مؤشر ايجابي على مدى استيعابهم ألهمية  الدور الرقابي 

  . األموال وإمكانية قبولهم لإلجراءات الالزمةللمصارف على عمليات غسيل
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  : تحليل فقرات الدراسة: ثامنا

لتحليـل فقـرات االسـتبانة    ) One Sample T test(  للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار    

 ومستوى الداللـة لكـل      tوالجداول التالية تحتوي على المتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة          

 tقيمـة   يوافقون على محتواهـا إذا كانـت         المستجيبينلفقرة ايجابية بمعنى أن     فقرة ، وتكون ا   

ومـستوى   " 118"  عند درجة حرية     1.98  و التي تساوي      الجدولية t قيمةالمحسوبة اكبر من    

وتكون ،  %) 60 والوزن النسبي اكبر من 0.05أو مستوى المعنوية اقل من  ( " 0.05 "معنوية 

 المحسوبة أصـغر    t قيمة  ال يوافقون على محتواها إذا كانت        المستجيبين الفقرة سلبية بمعنى أن   

  "0.05"ومـستوى معنويـة     " 118" عند درجة حرية     1.98- والتي تساوي     الجدولية t قيمةمن  

 المـستجيبين ، وتكون آراء     %) 60 والوزن النسبي اقل من      0.05أو مستوى المعنوية اقل من      (

  0.05وى المعنوية اكبر في الفقرة محايدة إذا كان مست
  

  التحقق من العميل: تحليل فقرات المجال األول
  

في جميـع    المستجيبينتحليل فقرات المجال األول،  حيث يتبين أن آراء          ) 5-9(يبين جدول رقم    

ومستوى الداللة  اقـل مـن       %" 60"الفقرات ايجابية حيث أن الوزن النسبي لكل فقرة اكبر من           

  :على محتويات الفقرات، والتي تأخذ الترتيب التالييوافقون  بينالمستجي ، بمعنى أن 0.05

  
  )5-9(جدول رقم 

  )التحقق من العميل(تحليل فقرات المجال األول 

سل
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م

  
  

  الفقرات
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ب   
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ق

t 
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ى
تو
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يتم اعتماد إجراءات واضحة لفـتح الحـسابات لجميـع            1
 0.000 22.781 2 91.09  .ع أنواعهاالعمالء و بجمي

يتم التحقق من هوية العميل بصرف النظر عـن قيمـة            2
 0.000 19.849 5 89.92  .العملية المطلوب إجراءها في حالة الشك

يوجد نماذج خاصة لإليداعات تتضمن مصدر األمـوال         3
 0.000 6.547 14 72.94  .المودعة عند تجاوز اإليداع أو مجاميعه سقف معين

يحدد المصرف سقف اإليداعات والسحوبات النقديـة و         4
التحويالت الواردة من الخارج التي يحتـاج اسـتكمالها         

  .التحقق من هوية العميل
78.66 13 10.113 0.000 

يتم الحصول على صورة طبق األصـل مـن الوثـائق            5
الرسمية للتحقق من هوية العميل سواء كـان شـخص          

  .معية خيريةطبيعي أو معنوي أو وكيل أو ج
90.08 4 24.778 0.000 

يقوم موظفو المصرف في حالة الضرورة بزيارة ميدانية         6
 0.000 15.560 11 80.34  .للتحقق من طبيعة العمليات التي يقوم بها العميل

يتم الحصول على معلومات كافية حول عالقة العميل مع          7
 0.000 13.170 12 79.50  .المصارف األخرى
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تح حساب للعميل أو الدخول في أي معاملـة         يتم رفض ف   8
مصرفية في حال عدم استيفاء إجراءات التعرف علـى         

  .هويته
90.42 3 21.906 0.000 

 0.000 12.088 10 81.34  .يتم تحديث المعلومات الخاصة بالعميل بشكل دوري 9
يتم تحديث المعلومات الخاصة بالمستفيد النهائي بـشكل         10

 0.000 6.491 15 71.93  دوري

يعفى بعض العمالء الخاصين من التقيـد بـاإلجراءات          11
 0.000 5.958 16 71.60  .المتبعة بعد الحصول على موافقة اإلدارة العليا

يتم الحصول على موافقة اإلدارة العليا إلنشاء عالقة مع          12
 0.000 6.162 17 70.59  .شخصيات سياسية

رجة المخاطرة  تتوافق إجراءات التحقق من العميل مع د       13
 0.000 23.720 7 86.72  .المتوقعة من معامالته

يدخل العميل في دائرة الشك في حالة التعامل تحت اسم           1-14
 0.000 29.031 1 91.43  . مستعار أو وهمي أو حساب رقمي

يدخل العميل في دائرة الشك في حالة إجـراء عمليـات            2-14
 0.000 17.820 6 87.56  .ليس لها مبرر اقتصادي

يدخل العميل في دائرة الشك في حالة وجود تفاوت بـين         3-14
 0.000 16.034 8 85.71  .العملية والنشاط المهني للعميل أو عاداته أو شخصيته

يدخل العميل في دائرة الشك في حالة إجراء العملية في           4-14
 0.000 15.656 9 83.53  .ظروف غير اعتيادية من التعقيد

 0.000 24.464  82.55  جميع الفقرات  
  1.98 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 118( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  
  

يدخل العميل في دائرة الشك في حالـة التعامـل           "  المرتبة األولى ) 14-1( احتلت الفقرة رقم    

وهى نسبة مرتفعة، تعكس    ،%91.43بوزن نسبي   " تحت اسم مستعار أو وهمي أو حساب رقمي         

ي لدى المصارف بضرورة التعرف على عمالئها بما يضمن لها قيام عالقـة سـليمة               مدى الوع 

على أساس توفر قدر كافي من الشفافية والوضوح، وتتفق هـذه الفقـرة مـع نتـائج دراسـة                    

بأنه تلتزم المصارف التجارية بدبي بدرجة قوية بحظر فتح الحسابات المجهولـة            ) 2003(مبارك

) 2006(تعارة وذلك كإجراء رقابي، كما و تتفق مع دراسة الدعرمي         الهوية أو ذات األسماء المس    

  .بضرورة توفر الشفافية الكاملة لألرصدة والحسابات المصرفية للعمالء

يتم اعتماد إجراءات واضحة لفتح الحسابات لجميـع         " المرتبة الثانية ) 1(و احتلت الفقرة رقم      

وهى نسبة مرتفعـة، تـدل علـى التـزام          ،% 91.09بوزن نسبي     " العمالء و بجميع أنواعها     

  .المصارف بإتباع نظام محدد و واضح في معامالتها
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يتم رفض فتح حساب للعميل أو الدخول فـي أي           " المرتبة الثالثة ) 8(بينما احتلت الفقرة رقم      

 ، %90.42بوزن نـسبي    "معاملة مصرفية في حال عدم استيفاء إجراءات التعرف على هويته           

ة، تدل على التزام المصارف بالحيطة والحذر في معامالتها بهدف توفير الحماية            تعد نسبة مرتفع  

على إن رفض المصارف استقبال األموال      ) (2007والسالمة لها،وقد أكدت نتائج دراسة  الرفاتي      

  .غير معروفة المصدر يحميها من االنهيار

بق األصل مـن الوثـائق      يتم الحصول على صورة ط     " المرتبة الرابعة ) 5(و تحتل الفقرة رقم     

الرسمية للتحقق من هوية العميل سواء كان شخص طبيعي أو معنوي أو وكيل أو جمعية خيرية                

وهى نسبة مرتفعة، تعكس إتباع المصارف إلجراءات رقابيـة قويـة    ،% 90.08بوزن نسبي     " 

ا بشكل سئ   للتحقق من عمالئها من خالل اعتمادها على المستندات الثبوتية حتى ال يتم استغالله            

بضرورة التحقـق   ) 2005(وهذا يتفق مع توصيات  الغامدي     . في تمرير عمليات غسيل األموال    

) 2006(من العميل حامل الوكالة أو التفويض بإدارة الحساب، كما تتفق مع دراسـة الـدعرمي              

  .بالتأكد من الهوية الحقيقية لمن يقوم بفتح حساب باسمه أو باسم ذويه

يتم التحقق من هوية العميل بصرف النظر عـن          " المرتبة الخامسة ) 2(م  كما احتلت الفقرة رق    

وهـى نـسبة جيـدة      ،% 89.92بوزن نسبي     " قيمة العملية المطلوب إجراءها في حالة الشك        

 معرفة العميل األساس لبـدء      رجداً،تدل على حرص المصارف على مشروعية معامالتها واعتبا       

 أكدا على ضرورة تـشديد      نواللذا ) 2005( ان والسيد   أي عالقة ، وهذا يتفق مع دراسة الحمد       

الرقابة على األموال التي تدخل المصارف ويفتح لها حسابات وخاصاً إذا كان يشتبه بأنها مـن                

  .كسب غير مشروع

يدخل العميل في دائرة الشك في حالة إجـراء   " المرتبة السادسة) 14-2 (و احتلت الفقرة رقم  

وهى نسبة جيـدة جـداً ، تعكـس         ،% 87.56بوزن نسبي     " تصادي  عمليات ليس لها مبرر اق    

حرص المصارف على سالمة وقانونية معامالتها المصرفية، وهذا يتفق مـع دراسـة عـوض               

والذي أكد على ضرورة قيام المصارف بالفحص الدقيق للعمليات المالية والمصرفية           ) 2005(اهللا

  .ات اقتصادية أو قانونية مشروعةوالتي يتراءى له عدم قيامها على أغراض أو مسوغ

تتوافق إجراءات التحقق من العميل مع درجـة         " المرتبة السابعة ) 13(بينما احتلت الفقرة رقم      

وهى نسبة جيدة جداً، تدل على ربـط        ،%86.72بوزن نسبي     " المخاطرة المتوقعة من معامالته     

 الوصول إلى قناعة بمشروعية     المصارف درجة المخاطرة من العميل بالجهد المبذول منها بهدف        

وتحديـد  )  منخفـضة  -متوسطة–مرتفعة  ( المعامالت ، حيث يمكن تقسيم درجة المخاطرة إلى         

  .اإلجراءات الواجبة لكل مستوى مخاطرة وما يترتب عليه من تكاليف  ووقت وغيره

 وجـود   يدخل العميل في دائرة الشك في حالـة        " المرتبة الثامنة ) 14-3(و احتلت الفقرة رقم      

وتعد ،%85.71بوزن نسبي     " تفاوت بين العملية والنشاط المهني للعميل أو عاداته أو شخصيته           
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النسبة جيدة جداً، تشير إلى خضوع العميل لرقابة بهدف ضمان سالمة المعامالت ، وهذا يتفـق                

ة بضرورة إثبات العميل بموجب المستندات القانونية مـشروعي       ) بدون تاريخ (مع دراسة الشيخلي  

نشاطه التجاري المولد لألموال المودعة في المصرف ليخرج من دائرة الشك، كما وتتفق الفقرة              

بضرورة مراقبة التضخم المفاجئ لميزانيات بعض العمـالء سـواء          ) 2002(مع دراسة العيسى  

مؤسسات أو شركات والتحري عن مصدرها و أوجه الصرف الخاصة بها مـع مراعـاة مبـدأ                 

  . التأكد من سالمة المعامالتاعرف عميلك حتى يتم

يدخل العميل في دائرة الشك فـي حالـة          " المرتبة التاسعة ) 14-4(في حين احتلت الفقرة رقم       

وهي نـسبة جيـدة   ،%83.53بوزن نسبي  " إجراء العملية في ظروف غير اعتيادية من التعقيد      

تم من خاللها، حيـث     جداً، تدل على حرص المصارف على التأكد من قانونية المعامالت التي ت           

  .أن تعقد المراحل التي تمر بها بعض العمليات يثير الشك في سالمة األموال المودعة

يتم تحديث المعلومات الخاصة بالعميـل بـشكل         " المرتبة العاشرة ) 9(بينما احتلت الفقرة رقم     

عالقتها وتعد النسبة جيدة جداً، تعكس اهتمام المصارف بسالمة         ،%81.34بوزن نسبي     " دوري  

  .بعمالئها من خالل التحديث المستمر للمعلومات الخاصة بهم

يقوم موظفو المصرف في حالة الـضرورة        " المرتبة الحادية عشرة  ) 6(كما احتلت الفقرة رقم     

وهـى  ،%80.34بوزن نسبي     " بزيارة ميدانية للتحقق من طبيعة العمليات التي يقوم بها العميل           

طرق التي تلجأ إليها المصارف للتحقق وضمان المـصداقية مـع           نسبة جيدة جداً،وهى إحدى ال    

  .عمالئها، كما تعد إحدى الطرق المتبعة استكماالً للفقرة السابقة

يتم الحصول على معلومات كافية حول عالقة        " المرتبة الثانية عشرة  ) 7(و احتلت الفقرة رقم      

جيدة ، ولكنها تشير أيـضا      وهى نسبة   ،%79.50بوزن نسبي     " العميل مع المصارف األخرى     

على إن المصارف ال تبذل الجهد الكافي لدراسة عالقة العميل مع المصارف األخـرى والتـي                

) 2006(يمكن أن تتيح لها خلفية جيدة عن سلوك العميل، وتتفق هذه الفقرة مع دراسة الغامـدي               

 حـول   بضرورة إيجاد أنظمة آلية بين المصارف وبعض من اجل سـرعة تبـادل المعلومـات              

  .العمالء

يحدد المصرف سقف اإليداعات والـسحوبات       " المرتبة الثالثة عشرة  ) 4(و احتلت الفقرة رقم      

بـوزن  " النقدية و التحويالت الواردة من الخارج التي يحتاج استكمالها التحقق من هوية العميل              

ل يقلـل مـن     تعد النسبة جيدة، ولكنها تحتاج إلى تعزيز حيث إن معرفة العمي          ،%78.66نسبي    

بان وضـع   ) 2007(درجة المخاطرة التي يتعرض لها المصرف ، وهذا يتفق مع دراسة الرفاتي           

  .القيود على عمليات السحب واإليداع للمبالغ الكبيرة يحمي المصرف من االنهيار

يوجد نماذج خاصة لإليداعات تتضمن مـصدر        " المرتبة الرابعة عشرة  ) 3(وتحتل الفقرة رقم    

وهـى  ،%72.94بوزن نـسبي      " دعة عند تجاوز اإليداع أو مجاميعه سقف معين         األموال المو 
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بان المصارف التجارية بـدبي تلتـزم        ) 2003(نسبة جيدة، وتتفق هذه الفقرة مع دراسة  مبارك        

 ألف درهم فأكثر، كما وتتفق مـع        40بتسجيل بيانات األشخاص الراغبين بتحويل أو إيداع مبلغ         

رورة تصميم برامج لمراقبة الحـسابات عاليـة القيمـة واثبـات            بض) 2006(دراسة  الدعرمي  

  .شخصية العميل

يتم تحديث المعلومات الخاصة بالمـستفيد       " المرتبة الخامسة عشرة  ) 10(و احتلت الفقرة رقم      

وتعد النسبة جيدة، تحتاج إلى تعزيـز حيـث إن          ،%71.93بوزن نسبي     " النهائي بشكل دوري    

ائي يعد من ضمن خطوات التعرف على العميل المباشر للمصرف فقد           التعرف على المستفيد النه   

  .يكون من المشتبه بهم أو يكون المستفيد النهائي والعميل المباشر شخص واحد

يعفى بعض العمالء الخاصين من التقيد       " المرتبة السادسة عشرة  ) 11(بينما احتلت الفقرة رقم     

وهى نسبة  ،%71.60بوزن نسبي     " اإلدارة العليا   باإلجراءات المتبعة بعد الحصول على موافقة       

جيدة،تشير إلى وجود مرونة لدى المصارف تشجيعاً منها لبعض العمالء، ولكن هذا يتطلب منها              

  .توخي الحذر في مثل هذه المعامالت والعالقات

يتم الحصول علـى موافقـة اإلدارة العليـا          " المرتبة السابعة عشرة  ) 12(و تحتل الفقرة رقم      

، وهى نسبة جيدة، حيث يجـب أن  %70.59بوزن نسبي  " نشاء عالقة مع شخصيات سياسية  إل

  .تتم العالقة بموافقة وإشراف مباشر من اإلدارة العليا للمصرف
  

وهو اكبـر  82.55% وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع فقرات المجال األول يساوي  

 الجدولية والتي تساوي    t وهي اكبر من قيمة      24.464 المحسوبة تساوي      tو قيمة   %"  60"من  

  مما يعنـي أن  هنـاك إجـراءات           0.05 وهي اقل من     0.000، ومستوى الداللة تساوي     1.98

  .جيدة العميل بصورة للتحقق منمصرفية مطبقة 

  

  إجراءات الرقابة الداخلية:تحليل فقرات المجال الثاني 
  

في جميع   المستجيبينلثاني،  حيث يتبين أن آراء       تحليل فقرات المجال ا   ) 5-10(يبين جدول رقم    

ومستوى الداللة  اقـل مـن       %" 60"الفقرات ايجابية حيث أن الوزن النسبي لكل فقرة اكبر من           

  :على محتويات الفقرات، والتي تأخذ الترتيب التالييوافقون  المستجيبين ، بمعنى أن 0.05
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  )5-10(جدول رقم 

  )إجراءات الرقابة الداخلية(ثاني تحليل فقرات المجال ال
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 0.000 22.781 4 86.89  .تتم متابعة ومراقبة الحسابات بشكل مستمر  1
تتم عملية المراجعة لحركات المبالغ الكبيرة والتي تتجاوز          2

 0.000 19.849 1 91.09  .المؤشر المعتمد

يطبق المصرف سياسة واضحة لمكافحة عمليات غـسيل          3
 0.000 6.547 5 86.89  .األموال معتمدة من مجلس اإلدارة

تتضمن إجراءات الرقابة الداخلية تدابير تتعلق بالتأكد من          4
 0.000 10.113 6 86.05  .مدى االلتزام بها

مات يتم التحقق من استكمال نماذج تسجيل العميل والمعلو         5
 0.000 24.778 8 85.21  .الخاصة به

يتم إجراء مراقبـة متواصـلة لعمـالء المـصرف ذوي             6
 0.000 15.560 14 75.63  .الشخصيات السياسية

تتم مراقبة المعامالت المالية غير العادية والتي تتم عبـر            7
 0.000 13.170 12 78.66  .أنظمة التحويل االلكتروني

بقة وفترات المراجعة على حجم     تعتمد مستوى الرقابة المط     8
 0.000 21.906 9 83.70  .و درجة المخاطرة المتوقعة من العميل

يتم تزويد اإلدارة العليا بالتقارير حول نتائج تطبيق الرقابة           9
 0.000 12.088 2 88.24  .الداخلية

 0.000 6.491 10 82.86  .يتم تطوير وتحديث أنظمة الرقابة الداخلية بشكل دوري  10
يتم مراقبة التحويالت المتتالية من أو إلى حساب العميـل            11

 0.000 5.958 7 85.71  . أو حساباته في الخارج

يتم مراقبة موظفي المصرف الحتمال تواطئهم مع غاسلي          12
 0.000 6.162 3 87.39  .األموال

يتم تشديد الرقابة على الموظفين المتساهلين فـي تطبيـق            13
 0.000 23.720 13 76.30  .اإلجراءات المطلوبة

يتم تطوير التكنولوجيا المستخدمة بشكل مستمر لمراقبـة          14
 0.000 29.031 11 82.18  .ومتابعة مختلف أنواع الحسابات

 0.000 17.820  84.06  جميع الفقرات  
 1.98 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 118( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

 
تتم عملية المراجعة لحركات المبـالغ الكبيـرة والتـي          "  تبة األولى المر) 2(احتلت الفقرة رقم    

وهى نسبة مرتفعة،تدل على اهتمام المصارف      ،%91.09بوزن نسبي   " تتجاوز المؤشر المعتمد    

بمراقبة حركات المبالغ الكبيرة والتي لها تأثير علـى المـصرف وهـذا يتفـق مـع دراسـة                    

الة مركزية للرقابة على التحويالت والمعامالت التي       والتي دعى فيها إلى إنشاء وك     ) 2000(شافي

  . تبلغ عشرة آالف دوالر فأكثر

يتم تزويد اإلدارة العليا بالتقارير حول نتائج تطبيق        "  المرتبة الثانية ) 9(بينما احتلت الفقرة رقم      

بـين  وهذه النسبة جيدة جداً، تشير إلى وجود تواصل         ،% 88.24بوزن نسبي     " الرقابة الداخلية   
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القائمين على الرقابة الداخلية في المصارف و اإلدارة العليا مما يؤثر ايجابيـا علـى قراراتهـا                 

  .وسياساتها

يتم مراقبة موظفي المصرف الحتمال تواطئهم مـع        "  المرتبة الثالثة ) 12(و احتلت الفقرة رقم      

لمـصارف  وهى نسبة جيدة جدا،تشير إلى حـرص ا       ،% 87.39بوزن نسبي     " غاسلي األموال   

على سالمة معامالتها وحمايتها من الخضوع لضغوطات غاسلي األموال حيث إن تورط بعض              

الموظفين قد يؤدي إلى تورط المصرف في معامالت مشبوهة وما يترتب علي ذلك من تبعات،                

 على ضرورة أن ينص القـانون       دوالذي اكد ) بدون تاريخ (وهذه الفقرة تتفق مع دراسة  الشيخلي      

صارمة بحق موظفي المصارف الفاعلين والمتعاونين والشركاء في عمليات غـسيل           على عقوبة   

  .األموال

بـوزن  " تتم متابعة ومراقبة الحسابات بشكل مـستمر        "  المرتبة الرابعة ) 1(و تحتل الفقرة رقم     

وهى نسبة جيدة جدا،تدل على اهتمام المصارف بحسابات العمالء ومراقبتهـا           ،% 86.89نسبي    

ومتواصل كجزء أساسي من عملها الروتيني، و تتفق هذه الفقرة مـع توصـيات              بشكل مستمر   

  .بمراقبة حركات الحسابات الجارية عالية القيمة والتعرف على طبيعتها) 2006(دراسة الدعرمي

يطبق المصرف سياسة واضحة لمكافحة عمليـات       "  المرتبة الخامسة ) 3(كما احتلت الفقرة رقم     

النسبة جيدة جداً، وتعكـس     ،% 86.89بوزن نسبي     " مجلس اإلدارة   غسيل األموال معتمدة من     

اهتمام مجلس اإلدارة بمكافحة عمليات غسيل األموال من خالل فرضـها لـسياسات واضـحة               

و التي أوصى بـضرورة تبنـي المـصارف         ) 2005(المعالم، وهذا يتفق مع دراسة عوض اهللا      

  .للسياسات داخلية واضحة لمكافحة عمليات غسيل األموا

تتضمن إجراءات الرقابة الداخلية تـدابير تتعلـق        "  المرتبة السادسة ) 4(و احتلت الفقرة رقم      

و هى نسبة جيدة جداً، تبين مدى قـدرة         ،% 86.05بوزن نسبي     " بالتأكد من مدى االلتزام بها      

جراءات في التحقق من مدى االلتزام بها بهدف معرفة مدى فاعليتها وتعديلها في حالة وجود               اإل

  .قصور فيها

يتم مراقبة التحويالت المتتالية من أو إلى حـساب         "  المرتبة السابعة ) 11(و تحتل الفقرة رقم      

لى خضوع  وهى نسبة جيدة جداً، تدل ع     ،%85.71بوزن نسبي     " العميل أو حساباته في الخارج      

العميل لمراقبة حساباته بشكل مستمر ومتواصل لضمان سالمة المعامالت المصرفية، وهذا يتفق            

بضرورة مراقبة التحويالت المتتالية إلى حساب العميل أو حساباته في          ) 2003(مع دراسة مبارك  

  .الخارج

ـ        "  المرتبة الثامنة ) 5(و احتلت الفقرة رقم       سجيل العميـل   يتم التحقق من اسـتكمال نمـاذج ت

النسبة جيدة جداً، وتشير على االهتمام بالتحقق       ،%85.21بوزن نسبي     " والمعلومات الخاصة به    
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كأساس الستمرار المعامالت المـصرفية وضـمان       ) اعرف عميلك ( من العميل و تطبيق مبدأ      

  .لسالمتها

فتـرات المراجعـة    تعتمد مستوى الرقابة المطبقة و    "  المرتبة التاسعة ) 8(و احتلت الفقرة رقم      

 النسبة جيدة جـداً،     ،%83.70بوزن نسبي     " على حجم و درجة المخاطرة المتوقعة من العميل         

تدل على ربط المصرف مستوى الرقابة وفترتها بدرجة المخاطرة وهذه النسبة تتوافق مع اتخاذ              

  .المصرف إلجراءات التحقق من العميل بحيث تتوقف على درجة المخاطرة المتوقعة منه

يتم تطوير وتحديث أنظمة الرقابة الداخلية بـشكل        "  المرتبة العاشرة ) 10(و تحتل الفقرة رقم      

وهى نسبة جيدة جداً، مما يعني أن أنظمـة الرقابـة الداخليـة             ،%82.86بوزن نسبي     " دوري  

خاضعة للتطوير بشكل مستمر لمواكبة التطورات والتغيرات من حولها وذلك حتى تؤدي الـدور   

  . منها بفاعليةالمطلوب

يتم تطوير التكنولوجيا المستخدمة بشكل     "  الحادية عشرة المرتبة  ) 14(كما و احتلت الفقرة رقم       

النسبة جيدة جداً، حيث    ،%82.18بوزن نسبي     " مستمر لمراقبة ومتابعة مختلف أنواع الحسابات       

صرفية وإمكانية متابعة   يتم تطوير التكنولوجيا المستخدمة وبما يحقق ضمان السالمة للعمليات الم         

  .العمليات الكبيرة والمتكررة بشكل دقيق ولجميع حسابات العميل

تتم مراقبة المعامالت المالية غير العادية والتي       "  الثانية عشرة المرتبة  ) 7(و تحتل الفقرة رقم      

 وهى نسبة جيدة، ولكنها بحاجـة       ،%78.66بوزن نسبي     " تتم عبر أنظمة التحويل االلكتروني      

إلى المزيد من العناية وتوخي الحذر لتجنب استغاللها في تمرير عمليات غسيل األموال، وهـذا               

حيث توصل إلى انه يتم إتباع هذا اإلجراء من قبل المـصارف            ) 2003(يتفق مع دراسة مبارك   

بضرورة الحذر من   ) 2005(التجارية بدبي بدرجة متوسطة ، كما تتفق الفقرة مع دراسة الغامدي          

التحويل االلكتروني واستخدام البطاقات االئتمانية و اإليداع المتكرر من خالل أجهـزة            عمليات  

  .الصراف اآللي

يـتم تـشديد الرقابـة علـى المـوظفين          "  المرتبة الثالثة عشرة  ) 13(بينما احتلت الفقرة رقم     

ـ     ،%76.30بوزن نسبي     " المتساهلين في تطبيق اإلجراءات المطلوبة       ى النسبة جيدة ، وتدل عل

متابعة المصرف لمدى التزام الموظفين باإلجراءات الواجبة اإلتباع مع التركيز على المـوظفين             

المتساهلين وغير المبالين بها نظراً الن اإلهمال وعدم المباالة قد يؤدي إلى مرور عمليات غسيل           

ابة على  والتي اعتبرت تشديد الرق   ) 2003(أموال من خالله ، وتتفق هذه الفقرة مع دراسة مبارك         

  .الموظفين المتساهلين في تطبيق اإلجراءات حالً لمعوق نجاح عملية الرقابة

يتم إجراء مراقبة متواصلة لعمالء المصرف      "  المرتبة الرابعة عشرة  ) 6(و احتلت الفقرة رقم      

، وهى نسبة جيـدة، تـدل علـى اعتمـاد           %75.63بوزن نسبي     " ذوي الشخصيات السياسية    
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ع جميع المعامالت المصرفية للرقابة وهذا يتفق مع فقرة تحديد مستوى           المصارف لسياسة إخضا  

   .الرقابة وزمنها مع درجة المخاطرة المتوقعة
  

وهو اكبر 84.06  % وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع فقرات المجال الثاني يساوي  

دولية والتي تساوي  الجtوهي اكبر من قيمة 17.820  المحسوبة تساوي  tو قيمة %"  60"من 

  ممـا يعنـي أن هنـاك تطبيـق      0.05وهي اقل مـن     0.000 ، ومستوى الداللة تساوي      1.98

  .إلجراءات الرقابة الداخلية بشكل جيد 

  

تجهيزات المصارف لمكافحة عمليات غسيل األمـوال و تـشمل          : تحليل فقرات المجال الثالث     

  اللجان و الوحدات اإلدارية 
  

في جميع   المستجيبين تحليل فقرات المجال الثالث،  حيث يتبين أن آراء           )5-11(يبين جدول رقم    

ومستوى الداللة  اقـل مـن       %" 60"الفقرات ايجابية حيث أن الوزن النسبي لكل فقرة اكبر من           

  :على محتويات الفقرات، والتي تأخذ الترتيب التالييوافقون  المستجيبين ، بمعنى أن 0.05
  )5-11(جدول رقم 

 تجهيزات المصارف لمكافحة عمليات غسيل األموال تشمل اللجان و الوحدات (:ات المجال الثالث تحليل فقر
  )اإلدارية
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يتم متابعة االلتزام بالسياسات واإلجراءات والتعاميم   1
 0.000 26.849 1 88.24  .الصادرة

يتم مراعاة عدم عرقلة العمليات المصرفية بسبب  2
 0.000 14.259 9 81.68  .متطلبات الحيطة والحذر اإلضافية

يتم استخدام برامج متطورة وقواعد بيانات عالمية  3
 0.000 11.614 11 79.50  .للمتابعة والكشف المبكر عن العمليات المشبوهة

دارات يتم استالم تقارير الشك من الموظفين و اإل 4
 0.000 25.474 8 82.69  .والفروع بشكل مستمر

يتم التنسيق التام مع كافة المصارف المحلية والدولية  5
 0.000 12.281 15 77.48  .لمواجهة المعامالت غير العادية والمشبوهة

تتم إجراءات المراجعة والمتابعة بسرية تامة للتأكد من  6
 0.000 22.487 2 87.23  .التحقق من العميل

يتم استخدام برامج معلوماتية متخصصة الستخالص  7
 0.000 13.563 10 81.51  .التقارير الالزمة

يتمتع المشرف بصالحيات اإلطالع المباشر وغير  8
المباشر على المعلومات المالية واإلدارية والقانونية 

  .لممارسة مهامه
84.37 7 18.004 0.000 

شبوهة ونشرها يتم دراسة وتحليل المعامالت الم 9
 0.000 9.336 13 78.32  .للتوعية والحذر

 0.000 17.677 5 85.71يضع المصرف سياسة رقابية مكتوبة توضح مجاالت  10
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  .، درجة الرقابةتالرقابة، التوقيت، المسؤوليا

يوجد تنسيق وتحديد للصالحيات و المسئوليات بين  11
المراقب الداخلي والموظف المختص في مكافحة 

  . األموالغسيل
86.05 4 20.424 0.000 

يخطر المصرف سلطة النقد عن أية حاالت تستهدف  12
 0.000 20.920 3 87.23  .غسيل األموال أو يشتبه فيها

 0.000 8.431 16 76.13  موظف يختص بمكافحة غسيل األموال/يوجد دائرة  13
الموظف المختص برفع تقارير دورية / تقوم الوحدة1-14

ليا لإلطالع بالحاالت المكتشفة أو لإلدارة الع
  .المشبوهة

84.54 6 18.634 0.000 

الموظف المختص برفع تقارير دورية / تقوم الوحدة 2-14
لإلدارة العليا لإلطالع بالمستجدات القانونية 

  .والتشريعية
77.82 14 11.279 0.000 

يطبق المصرف إجراءات وقائية لمكافحة غسيل  1-15
 0.000 9.177 12 78.98  .األموال

يطبق المصرف إجراءات عالجية لمكافحة غسيل  2-15
 0.000 7.083 17 72.94  .األموال

 0.000 22.091  81.79  جميع الفقرات  
 1.98 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 118( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  
التعـاميم   اسات واإلجراءات و  يتم متابعة االلتزام بالسي    "  المرتبة األولى ) 1(احتلت الفقرة رقم    

وهى نسبة جيدة جداً، وتشير إلى إن هناك اهتمام مـن اإلدارة            ،%88.24بوزن نسبي   " الصادرة  

بالتعرف على مدى التزام العاملين بالسياسات المعتمدة في المصارف و التعاميم الصادرة وهـذا              

  .يعكس التزامها بتطبيق اإلجراءات الواجبة اإلتباع

تتم إجراءات المراجعة والمتابعة بسرية تامة للتأكد من         " المرتبة الثانية ) 6(رة رقم   احتلت الفق  و

وهى نسبة جيدة جداً،وتشير إلى إتباع المـصارف        ،% 87.23بوزن نسبي     " التحقق من العميل    

السرية العالية عند تحققها من شخصية العميل وذلك حرصا منها على سير إجراءات التحقق من               

لمشبوهة من دون أي تأثيرات بهدف الوصول إلى الحقيقة وكذلك للمحافظـة علـى              المعامالت ا 

انـه تلتـزم المـصارف      ) 2003(سمعة العميل، وقد اتفقت هذه الفقرة مع نتائج دراسة  مبارك          

  .التجارية بدبي بالتحقق من المعامالت المشبوهة في أقصى درجات السرية وعدم إبالغ للعميل

خطر المصرف سلطة النقد عن أية حـاالت        ُي " المرتبة الثالثة ) 12 (احتلت الفقرة رقم   في حين 

وهى نسبة جيدة جداً،وتشير إلى     ،%87.23بوزن نسبي     " تستهدف غسيل األموال أو يشتبه فيها       

وجود تعاون بين سلطة النقد والمصارف في مواجهة عمليات غسيل األموال باعتبار أن سـلطة               

  .النقد هى المرجعية للمصارف 
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يوجد تنسيق وتحديد للصالحيات و المـسئوليات بـين          " المرتبة الرابعة ) 11(لت الفقرة رقم    احت

النسبة ،%86.05بوزن نسبي     " المراقب الداخلي والموظف المختص في مكافحة غسيل األموال         

 المراقب الداخلي والمختص    تجيدة جداً، وتدل على عدم وجود خلط بين الصالحيات ومسؤوليا         

  .ات غسيل األموال، بل يوجد توافق بينها وهذا له اثر ايجابي على المصرفبمكافحة عملي

يضع المصرف سياسة رقابية مكتوبة توضـح        " المرتبة الخامسة ) 10(احتلت الفقرة رقم     بينما

 وهى نسبة جيدة    ،%85.71بوزن نسبي     " مجاالت الرقابة، التوقيت، المسؤوليات، درجة الرقابة       

 المصرف لسياسة واضحة مما يدل على إن هناك تخطـيط جيـد لنظـام               جداً، وتشير إلى إتباع   

  .الرقابة

الموظف المختص برفع تقـارير  / تقوم الوحدة " المرتبة السادسة) 14-1(احتلت الفقرة رقم    كما

وهـى  ،%84.54بوزن نـسبي      " دورية لإلدارة العليا لإلطالع بالحاالت المكتشفة أو المشبوهة         

لى التواصل مع اإلدارة العليا حيث يتم إطالعها بما يتم اكتشافه أو يشتبه             نسبة جيدة جداً، وتدل ع    

  .فيه بشكل مستمر

يتمتع المشرف بصالحيات اإلطالع المباشـر وغيـر         " المرتبة السابعة ) 8(احتلت الفقرة رقم    

بـوزن نـسبي     " المباشر على المعلومات الماليـة واإلداريـة والقانونيـة لممارسـة مهامـه              

سبة جيدة جداً، وتعكس مدى الصالحيات الممنوحة للمشرف وتعتبر مؤشر ايجـابي            الن،84.37%

  .حيث يمكنه القيام بالمهام المسندة إليه

يتم استالم تقارير الشك مـن المـوظفين و اإلدارات           " المرتبة الثامنة ) 4(و احتلت الفقرة رقم     

تـشير إلـى سـهولة      وهى نسبة جيدة جدا، و    ،% 82.69بوزن نسبي     " والفروع بشكل مستمر    

  .االتصال حيث يمكن رفع تقارير الشك في أي وقت لذوي االختصاص

يتم مراعاة عدم عرقلة العمليات المـصرفية بـسبب      " المرتبة التاسـعة  ) 2(احتلت الفقرة رقم     

النسبة جيدة جداً، وتدل علـى إن       ،% 81.68بوزن نسبي     " متطلبات الحيطة والحذر اإلضافية     

يطة والحذر في إجراءاتها المطبقة ال يقف عائق أمام المعامالت المـصرفية            إتباع المصارف للح  

حيث أن هناك قناعة بين أفراد العينة بضرورة توفر التوافق بين االلتزام باإلجراءات المطبقـة               

  .ومرونتها

يـتم اسـتخدام بـرامج معلوماتيـة متخصـصة           " المرتبة العاشرة ) 7(احتلت الفقرة رقم     كما

النسبة جيدة جداً، وتدل علـى اسـتخدام        ،%81.51بوزن نسبي     " ارير الالزمة   الستخالص التق 

المصارف لنظام معلومات حديث ومتخصص يعمل على توفير التقارير الالزمة وذلك سعيا منها             

  .لألفضل

يتم استخدام برامج متطورة وقواعد بيانات       " المرتبة الحادية عشرة  ) 3(بينما احتلت الفقرة رقم      

وهى نـسبة   ،% 79.50بوزن نسبي     " متابعة والكشف المبكر عن العمليات المشبوهة       عالمية لل 
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جيدة، وتدل على حرص اإلدارة على توفير البيانات الالزمة مـن خـالل اسـتخدام البـرامج                 

) 2006(المتطورة لمواجهة عمليات غسيل األموال ، وتتفق هذه الفقرة مـع دراسـة الـدعرمي              

  . الخاصة بالمشبوهين في عمليات غسيل األموال باستمراربضرورة تحديث قواعد البيانات

يطبق المصرف إجراءات وقائيـة لمكافحـة        " المرتبة الثانية عشرة  ) 15-1(احتلت الفقرة رقم    

وهى نسبة جيدة، تدل على إن اإلجراءات التي تطبقهـا          ،%78.98بوزن نسبي     " غسيل األموال   

ات غسيل األموال ، وهذا يتفـق مـع دراسـة            المصارف هدفها وقائي وذلك لتجنب تبعات عملي      

بضرورة التزام المصارف باتخاذ التـدابير الوقائيـة كالتأكـد مـن مـصدر              ) 2006(الدعرمي

اإليداعات والحواالت والتحقق من شخصية العميل ومراقبة حساباته باستمرار وغيرهـا بهـدف             

  .بوهةحماية المصرف من غاسلي األموال و الدخول في دائرة المصارف المش

يتم دراسة وتحليل المعامالت المشبوهة ونشرها       " المرتبة الثالثة عشرة  ) 9(احتلت الفقرة رقم     و

وهى نسبة جيدة، ولكن يتوجب العمـل علـى زيـادة           ،%78.32بوزن نسبي     " للتوعية والحذر   

الوعي بأهمية مكافحة غسيل األموال حيث يتم ذلك من خالل دراستها وتحليلهـا واسـتخالص               

 والدروس ومن ثما نـشرها بهـدف التوعيـة والتثقيـف ، وهـذا يتفـق مـع دراسـة                      العبر

  .بضرورة نشر الوعي التام) 2006(الدعرمي

الموظف المخـتص برفـع     / تقوم الوحدة  " المرتبة الرابعة عشرة  ) 14-2(احتلت الفقرة رقم     و

بـوزن نـسبي     " تقارير دورية لإلدارة العليا لإلطـالع بالمـستجدات القانونيـة والتـشريعية             

النسبة جيدة، تدل على إطالع اإلدارة العليا بالمستجدات القانونيـة والتـشريعية ممـا              ،77.82%

  .يمكنها من اتخاذ قرارات سليمة وكذلك لتضمينها ضمن خطتها المرسومة

يتم التنسيق التام مع كافة المصارف المحليـة        "  المرتبة الخامسة عشرة  ) 5(احتلت الفقرة رقم     

وهى نسبة جيدة،   ،% 77.48بوزن نسبي     " لمواجهة المعامالت غير العادية والمشبوهة      والدولية  

وتدل على إن هناك تعاون لمواجهة عمليات غسيل األموال و مكافحتها، وهذا يتفق مع دراسـة                

حيث أوصى بالتعاون وتبادل المعلومات بين المصارف وبعض ، كما تتفـق            ) 2005(عوض اهللا 

بضرورة التعاون اإلقليمي والـدولي وتبـادل المعلومـات         ) 2005(امدي  الفقرة مع دراسة  الغ    

  .والخبرات بين الدول والمنظمات ذات العالقة

موظف يختص بمكافحة غـسيل     /يوجد دائرة  " المرتبة السادسة عشرة  ) 13(احتلت الفقرة رقم    

ارف  وهى نسبة جيدة،ولكنها تحتاج إلى مراجعة مـن المـص          ،%76.13بوزن نسبي     " األموال  

موظف يختص بمراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بغسيل األمـوال والعمليـات            /حيث ان تحديد دائرة   

المشبوهة له ايجابيات لضمان سرية المعلومات وتخصيص العمل، وتتفق الفقرة مع نتائج دراسة             

حيث تحدد المصارف التجارية بدبي موظف أو أكثر لمتابعة إجراءات مواجهة           ) 2003( مبارك  

 غسيل األموال والتنسيق مع مصرف اإلمارات المركزي وذلك التزاما منها بتعليماتـه ،              عمليات
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 بضرورة إنشاء وحدة لمواجهة غسيل األموال يسند إليها         2002)( كما تتفق مع توصيات العيسي    

  .مسئولية تلقي وتحليل البالغات وإعداد التقارير عن المعامالت المشبوهة

يطبق المصرف إجراءات عالجية لمكافحـة   " رتبة السابعة عشرة  الم) 15-2(احتلت الفقرة رقم    

، وهى نسبة جيدة ، وتشير إلى إن المـصارف تطبـق            %72.94بوزن نسبي     " غسيل األموال   

  .إجراءات عالجية لمكافحة عمليات غسيل األموال ولكن بدرجة غير كافية
  

وهو اكبـر  81.79% يساوي  وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع فقرات المجال الثالث 

 الجدولية والتي تساوي tوهي اكبر من قيمة 22.091   المحسوبة تساوي  tو قيمة %"  60"من 

هنـاك تجهيـزات      مما يعنـي أن       0.05 وهي اقل من     0.000 ، ومستوى الداللة تساوي      1.98

  . بمكافحة غسيل األموالمتوفرة لدى المصارف لقيام وحدات متخصصة

   

  التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد: المجال الرابع تحليل فقرات 
  

في جميع   المستجيبينتحليل فقرات المجال الرابع،  حيث يتبين أن آراء          ) 5-12(يبين جدول رقم    

ومستوى الداللة  اقـل مـن       %" 60"الفقرات ايجابية حيث أن الوزن النسبي لكل فقرة اكبر من           

  :على محتويات الفقرات، والتي تأخذ الترتيب التالييوافقون  المستجيبين  ، بمعنى أن0.05
  )5-12(جدول رقم 

  )التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد (الرابعتحليل فقرات المجال 
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لتوصيات األربعين الصادرة عن لجنة العمـل       يتم تطبيق ا    1
 fatf .(   69.92 10 7.477 0.000(المالي الدولية 

يوجد اتصال و تنسيق دائم مع المنظمات الدولية واإلقليمية          2
 0.000 7.802 9 72.10  .والعربية المختصة

يوجد اتصال دائم مع الجهات الرقابية والقانونية للتحقـق          3
 0.000 16.734 6 80.17  . ولوائحمن تطبيق أي إجراءات

 0.000 19.002 3 85.71  .يتم االحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات أو أكثر 4
يتم التأكد من خضوع فروع المصارف االجنبية العاملـة          5

 0.000 13.278 7 80.17  .في فلسطين للرقابة الفعالة من مصارفها المركزية

طينية والمـصارف فـي     يتم التعاون مع سلطة النقد الفلس      6
 0.000 21.302 2 86.39  .التعرف على المعامالت المالية المشبوهة

يطبق المصرف إجراءات مكافحة غسيل األموال لتجنـب         7
 0.000 26.753 1 88.07  .المقاطعة

( تهدف إجراءات غسيل األموال إلى حماية المـصارف          8
 0.000 17.489 4 83.36  ).رأيك الشخصي

من التزام فروع المصارف االجنبية العاملة في       يتم التأكد    9
 0.000 14.425 5 80.50  .فلسطين بقوانين مكافحة غسيل األموال
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والتي ) الخارجية(يتم التأكد من التزام المصارف المراسلة        10
 0.000 12.814 8 79.33  .يتم التعامل معها بقوانين مكافحة غسيل األموال

 0.000 21.813  80.57  جميع الفقرات  
 1.98تساوي 0.05 ومستوى معنوية ) 118( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

 
  

يطبق المصرف إجراءات مكافحـة غـسيل األمـوال          "  المرتبة األولى ) 7( احتلت الفقرة رقم    

وهى نسبة جيدة جداً، تشير إلى إن المصارف تـسعى          ،%88.07بوزن نسبي   " لتجنب المقاطعة   

وعالقاتها بالمصارف األجنبية لتمنـع محـاوالت تطبيـق المقاطعـة           للمحافظة على اتصاالتها    

بان التزام المصارف بإجراءات مكافحة غسيل      )2007(عليها،وهذا الفقرة تتفق مع دراسة الرفاتي     

  .األموال يحميها من مقاطعة المصارف األجنبية

طينية والمصارف فـي    يتم التعاون مع سلطة النقد الفلس     "  المرتبة الثانية ) 6(احتلت الفقرة رقم     

وهى نسبة جيدة جداً، وتدل     ،% 86.39بوزن نسبي     " التعرف على المعامالت المالية المشبوهة      

على وجود وعي لدى المصارف بمدى خطورة عمليات غسيل األموال على الجهاز المـصرفي              

ذلك كله مما يستوجب التنسيق بين المصارف وسلطة النقد لمواجهة وكشف العمليات المشبوهة و            

فـي  ) 12(سعيا لتحقيق مكافحة وطنية شاملة وهذا يتفق مع ما تم التوصل إليه في الفقرة رقـم                 

بضرورة إيجاد آلية تتيح لجميـع  ) 2003(المجال الثالث، كما وتتفق هذه الفقرة مع دراسة مبارك    

المصارف وتحت إشراف مصرف اإلمارات المركزي بتبـادل المعلومـات والبيانـات حـول              

بـضرورة التعـاون     ) 2005(لمشبوهة كما وتتفق هذه الفقرة مع توصية الغامـدي          العمليات ا 

والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الجهات المختصة وبما يحقق التكامـل فـي              

  .مواجهة عمليات غسيل األموال

"  أو أكثـر     يتم االحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات     "  المرتبة الثالثة ) 4(تحتل الفقرة رقم     و

النسبة جيدة جداً، وتدل على حرص المصارف على توفير المعلومـات           ،% 85.71بوزن نسبي     

الكاملة عن عمالئها للسلطات المختصة عند الضرورة ، وهـذا يتفـق مـع دراسـة  عـوض                   

بأنه على المصارف االحتفاظ بجميع األوراق والمستندات للعمالء لمدة معينة بهدف           ) 2005(اهللا

ول السلطات المحلية على ما يلزمها من معلومات إلجراء التحقيقات حول العمليـات             تيسير حص 

  .المشبوهة أو التي تنطوي على غسيل أموال

تهدف إجراءات غسيل األمـوال إلـى حمايـة         "  المرتبة الرابعة ) 8(في حين تحتل الفقرة رقم       

 وتعكس الوعي لـدى     النسبة جيدة جداً،  ،% 83.36بوزن نسبي     )." رأيك الشخصي ( المصارف  
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العاملين في المصارف وقناعتهم اتجاه الهدف من إجراءات مكافحة غسيل األموال وهذا ينعكس             

بوجود قناعة جيـدة    ) 2007(بدوره على مدى االلتزام بها ، وهذه الفقرة تتفق مع دراسة الرفاتي           

  .لدى العاملين بان الهدف من إجراءات مكافحة غسيل األموال هو حماية للمصارف

يتم التأكد من التزام فروع المصارف األجنبية العاملة        "  المرتبة الخامسة ) 9(تحتل الفقرة رقم     و

النسبة جيدة جـداً، وتـدل   ،% 80.50بوزن نسبي  " في فلسطين بقوانين مكافحة غسيل األموال   

 على اهتمام المصارف بسالمة الجهاز المصرفي الفلسطيني من خالل التحقق من معامالتها مـع             

بضرورة تكثيف  ) 2005(المصارف األجنبية والتزامها بالقوانين ، وهذا يتفق مع دراسة الغامدي         

إجراءات الرقابة والتفتيش على المصارف وحسابات العمالء والتركيز على المعامالت التي تـتم   

  .لمصارف مشبوهة

 الرقابية والقانونيـة  يوجد اتصال دائم مع الجهات "  المرتبة السادسة ) 3(احتلت الفقرة رقم     بينما

وهى نسبة جيدة جداً، وتـشير  ،% 80.17بوزن نسبي  " للتحقق من تطبيق أي إجراءات ولوائح    

إلى وجود اتصال مع الجهات الرقابية والقانونية بهدف التعاون لمكافحة عمليات غسيل األموال ،              

سيق بين األجهزة   والذي أكد على ضرورة التعاون والتن     ) 2006(وهذا يتفق مع دراسة الدعرمي    

األمنية والمصرفية والقضائية وتبادل المعلومات وصوال إلى إيجاد فريق عمـل متكامـل يقـوم               

  .بالواجبات المسندة إليه

يتم التأكد من خضوع فروع المـصارف األجنبيـة         "  المرتبة السابعة ) 5(احتلت الفقرة رقم     و

وهى نـسبة   ،%80.17بوزن نسبي     " ة  العاملة في فلسطين للرقابة الفعالة من مصارفها المركزي       

جيدة جداً، وتدل على مدى اهتمام المصارف بمصداقية المصارف األجنبية في معامالتها وكونها             

خاضعة لرقابة مصارفها المركزية يوفر جو من الثقة في التعامل حتى ال تقع ضحية لمـصارف               

  .وهمية

كـد مـن التـزام المـصارف المراسـلة          يتم التأ "  المرتبة الثامنة ) 10(كما احتلت الفقرة رقم     

بـوزن نـسبي     " والتي يتم التعامـل معهـا بقـوانين مكافحـة غـسيل األمـوال               ) الخارجية(

النسبة جيدة، ولكنها تشير إلى انه ال يوجد اهتمام كافي بالتأكد من مصداقية المصارف              ،79.33%

مصارف ممـا يعرضـها     المراسلة وهذا قد يفتح المجال لتمرير العمليات المشبوهة من خالل ال          

  .للخطر

يوجد اتصال و تنسيق دائم مع المنظمـات الدوليـة          "  المرتبة التاسعة ) 2(احتلت الفقرة رقم     و

وهى نسبة جيدة،ولكنها تشير إلى عـدم       ،%72.10بوزن نسبي     " واإلقليمية والعربية المختصة    

ـ          ة والمختـصة بمكافحـة     التركيز على عمليات التنسيق مع المنظمات الدولية واإلقليمية والعربي

عمليات غسيل األموال مما قد يؤدي إلى إضعاف كفاية إجراءات التعقب والمتابعة، وتتفق هـذه               

بضرورة تقوية الرقابة على النظام المصرفي على المـستوى         ) 2005(الفقرة مع دراسة  البقمي    
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 بأنه يجـب    )2005(الدولي بهدف مكافحة عمليات غسيل األموال، كما تتفق مع دراسة المريشد          

بناء وتقوية التنسيق والتعاون اإلقليمي والدولي في عملية المواجهة، وكذلك فالفقرة تتفـق مـع               

بضرورة تدعيم سبل التعاون    ) 2005(وعوض اهللا )2000(و شافي ) بدون تاريخ (دراسة الشيخلي، 

 على إن   الدولي واإلقليمي واالستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال وأكد عوض اهللا            

  .غياب التعاون يؤدي إلى إضعاف فعالية عمليات المكافحة وضياع الوقت

يتم تطبيق التوصيات األربعين الـصادرة عـن        "  المرتبة العاشرة ) 1(بينما احتلت الفقرة رقم      

،وهى نسبة مقبولة، ولكنها تشير إلى %69.92بوزن نسبي   )."  fatf(لجنة العمل المالي الدولية 

سبة من العاملين في المصارف بهذه التوصيات على الرغم من إنها تمثل أهم دليل              عدم معرفة ن  

إرشادي على المستوى الدولي موجه إلى المصارف والمؤسسات المالية لتمكينها من تطبيق نظام             

يوجـد  ) 2003(رقابي فعال لمواجهة عمليات غسيل األموال وهذا يتفق مع نتائج دراسة  مبارك            

لمبحوثين بالتوصيات األربعين أعاده إلى عدم قيام المصارف بدبي بتثقيـف           معرفة ضعيفة لدى ا   

العاملين فيها وتزويدهم بما يتعلق بعمليات غسيل األموال والجهود الدولية لمكافحتها، كما تتفـق              

بضرورة متابعة وتنفيذ االتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحـة        ) 2005(الفقرة مع دراسة عوض اهللا    

بضرورة الحصول علـى العـضوية فـي        ) 2005(ل ، وتتفق مع دراسة المريشد     غسيل األموا 

  .المنظمات الدولية لالستفادة مما توفره من تطوير للخبرة وتحسين لمستوى األداء
  

وهو اكبـر  %  80.57وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع فقرات المجال الرابع يساوي 

 الجدولية والتي تـساوي     t وهي اكبر من قيمة      21.823 المحسوبة تساوي    tو قيمة   %"  60"من  

اك      مما يعني أن    0.05 وهي اقل من     0.000 ، ومستوى الداللة تساوي      1.98 تقيد بالقوانين    هن

  .والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد في المصارف الفلسطينية بشكل جيد

  

  تدريب وتأهيل الموظفين: تحليل فقرات المجال الخامس 
  

فـي   المـستجيبين تحليل فقرات المجال الخامس،  حيث يتبين أن آراء          ) 5-13( جدول رقم    يبين

ومستوى الداللة  اقـل     %" 60"جميع الفقرات ايجابية حيث أن الوزن النسبي لكل فقرة اكبر من            

  :على محتويات الفقرات، والتي تأخذ الترتيب التالييوافقون  المستجيبين ، بمعنى أن 0.05من 
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  )5-13( رقم جدول

  )تدريب وتأهيل الموظفين (الخامستحليل فقرات المجال 
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يوجد خطة واضحة لتدريب المـوظفين علـى طـرق            1
 0.000 10.007 10 74.96  .مراقبة العمليات المصرفية من عمليات غسيل األموال

ى الموظفين دورات ومحاضرات عملية عن كيفيـة        يتلق 2
 0.000 13.547 4 79.66  .مكافحة عمليات غسيل األموال 

يلتزم المـصرف بتـدريب المـوظفين بـشكل دوري           3
 0.000 7.634 11 74.45  .وباستخدام أحدث األساليب المالئمة في هذا المجال

لقة يتم تعريف الموظفين باللوائح والقوانين الدولية المتع       4
 0.000 8.157 9 75.29  .بالمراقبة على غسيل األموال

 العلمية والمهنية و    تيتم المشاركة بالمؤتمرات والفعاليا    5
 0.000 5.119 15 69.92  .ورشات العمل لترسيخ ثقافة مكافحة غسيل األموال

عدم اإللمام بلغات أجنبية يعيق عمليات البحث و التحقق          6
 0.000 8.778 6 76.97  .من العمليات المشبوهة

يتم استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة لدائرة أو وظيفة         7
 0.003 3.013 17 65.71  .مكافحة غسيل األموال

يتم إصدار نشرات توعية وتثقيـف بظـاهرة غـسيل           8
 0.000 6.005 13 71.43  .األموال وأثارها السلبية لجميع المتعاملين مع المصرف

 0.000 4.119 16 68.07  .متخصصة لتدريب الموظفينيتم االستعانة بخبرات  9
 لبـرامج التـدريب     ةيرصد المصرف ميزانية محـدد     10

 0.022 2.328 18 64.71  والتثقيف لمكافحة عمليات غسيل األموال 

 لبـرامج التـدريب فـي       ميتم االستفادة من نتائج التقيي      11
 0.000 6.874 12 71.76  .تطوير أدائها

 االهتمام بتدريب الموظفين في المستويات      تتولي اإلدارة  1-12
( التالية الموظفين ذوي العالقة المباشرة مـع العمـالء          

  ).موظف التلر
83.87 1 17.333 0.000 

تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب الموظفين في المستويات        2-12
 0.000 16.797 2 82.52  .التالية المسئول عن فتح الحسابات

االهتمام بتدريب الموظفين في المستويات     تتولي اإلدارة    3-12
 0.000 12.133 3 80.17  . الفروع–التالية مدراء األقسام 

تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب الموظفين في المستويات        4-12
 0.000 10.215 5 77.98  .التالية اإلدارة العليا

تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب الموظفين في المستويات        5-12
 0.000 8.566 7 76.13  .لية دائرة التدقيق الداخليالتا

تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب الموظفين في المستويات        6-12
 0.000 8.175 8 75.63  .التالية الدائرة القانونية

تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب الموظفين في المستويات        7-12
 0.000 5.046 14 70.42  .التالية باقي األقسام

 0.000 12.723  74.43  ميع الفقراتج  
 1.98 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 118( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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تتولي اإلدارة االهتمـام بتـدريب المـوظفين فـي           " المرتبة األولى ) 12-1(احتلت الفقرة رقم    

بـوزن نـسبي    " ) موظف التلر ( المستويات التالية الموظفين ذوي العالقة المباشرة مع العمالء         

وهى نسبة جيدة جداً، وتعكس مدى اهتمام اإلدارة بتدريب الموظفين ذوي االتـصال             ،83.87%

المباشر والمعرضين بصورة كبيرة للتعامل مع غاسلي األموال من خـالل عمليـات الـسحب               

بضرورة تدريب الموظفين بما يتيح لهم تنميـة        ) 2005(واإليداع، وهذا يتفق مع دراسة المريشد     

  .ارات واإلطالع على وسائل المكافحة الحديثةالمه

تتولي اإلدارة االهتمام بتـدريب المـوظفين فـي         "  المرتبة الثانية ) 12-2(احتلت الفقرة رقم     و

وهى نسبة جيدة جـداً،     ،% 82.52بوزن نسبي     " المستويات التالية المسئول عن فتح الحسابات       

ل األموال على الموظفين األكثـر عرضـة        تدل على تركيز اإلدارة في مواجهتها لعمليات غسي       

للتعامل معهم وهى خطوة جيدة من المصارف باعتبار أن الموظف الذي يفتح الحـسابات هـو                

  .الحلقة األولى في سلسلة المعامالت بين المصرف والعميل

تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب الموظفين فـي       "  المرتبة الثالثة ) 12-3(احتلت الفقرة رقم     بينما

النسبة جيدة جداً، وتعنـي     ،% 80.17بوزن نسبي     "  الفروع   –المستويات التالية مدراء األقسام     

إن هناك اهتمام من اإلدارة بتدريب مدراء األقسام والفروع مما ينعكس على القرارات التي يـتم                

  .اتخاذها لمواجهة غسيل األموال من هذا المستوى اإلداري

يتلقى الموظفين دورات ومحاضرات عملية عن      "  رتبة الرابعة الم) 2(تحتل الفقرة رقم     في حين 

وهى نسبة جيدة ، وتدل علـى       ،% 79.66بوزن نسبي     " كيفية مكافحة عمليات غسيل األموال      

تلقي الموظفين لدورات عملية لمواجهة والتعرف على عمليات غسيل األموال حيث تفيـد هـذه               

رة واكتساب الخبرة المميـزة، وتتفـق هـذه         الدورات العملية في صقل المهارات و وضوح الفك       

بضرورة إخضاع الموظفين لبرامج تـدريب عمليـة تتنـاول          ) 2000( الفقرة مع دراسة عرب   

  .الحاالت الواقعية مع تدريبهم على تحليلها ومواجهتها

تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب المـوظفين فـي        "  المرتبة الخامسة ) 12-4(تحتل الفقرة رقم     و

النسبة جيدة، ولكنها تحتاج إلى اهتمام      ،% 77.98بوزن نسبي     "  اإلدارة العليا    :ت التالية المستويا

اكبر باعتبار أن اإلدارة العليا هى من يرسم الخطط كما إنها المرجعية النهائية ألي إجراءات يتم                

  . اتخاذها و تطبيقها في المصرف وعليه فانه يجب بذل عناية اكبر بهذا المستوى اإلداري

عدم اإللمام بلغات أجنبية يعيـق عمليـات البحـث          "  المرتبة السادسة ) 6(احتلت الفقرة رقم     و

النسبة جيدة، وهذا يدل على ضرورة      ،% 76.97بوزن نسبي     " التحقق من العمليات المشبوهة     و

التركيز على توفير الكفاءات الملمة بلغات أجنبية إلى جانب توفر الكفاءات المهنية ، وتتفق هـذه        

بضرورة عقد دورات باللغات األجنبية لزيادة اإللمـام بهـا          ) 2006(الفقرة مع دراسة الدعرمي   

  .المساعدة في صقل المهارات لمواجهة عمليات غسيل األموالو
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تتولي اإلدارة االهتمام بتـدريب المـوظفين فـي         "  المرتبة السابعة ) 12-5(احتلت الفقرة رقم     

النسبة جيدة، ولكنهـا تحتـاج    ،%76.13بوزن نسبي     " الداخلي   دائرة التدقيق    :المستويات التالية 

إلى إعادة نظر حيث أن دائرة التدقيق الداخلي تعتبر من أهم أقسام المصارف وتحتاج إلى عناية                

  .خاصة واهتمام اكبر

تتولي اإلدارة االهتمام بتـدريب المـوظفين فـي       "  المرتبة الثامنة ) 12-6(احتلت الفقرة رقم     و

وهى نـسبة جيـدة، ولكـن علـى      ،%75.63بوزن نسبي     "  الدائرة القانونية    :التاليةالمستويات  

المصارف إخضاع الدوائر القانونية فيها لتدريب خاص للتواصل مع أخر المستجدات القانونيـة             

  .واإلجراءات المطلوبة حيث تمثل هذه الدوائر المرجعية القانونية للمصرف

يتم تعريف الموظفين باللوائح والقوانين الدولية      "  ة التاسعة المرتب) 4(احتلت الفقرة رقم     في حين 

النسبة جيدة، فالمستجيبين لديهم    ،%75.29بوزن نسبي     " المتعلقة بالمراقبة على غسيل األموال      

  . والقوانين ولكنها تحتاج إلى تعزيزحإلمام باللوائ

الموظفين علـى طـرق     يوجد خطة واضحة لتدريب     "  المرتبة العاشرة ) 1(تحتل الفقرة رقم     و

النسبة جيـدة،   ،%74.96بوزن نسبي     " مراقبة العمليات المصرفية من عمليات غسيل األموال        

ولكنها تشير إلى ضرورة مراجعة المصارف لخططها المرسومة حول تدريب الموظفين علـى             

قق طرق مراقبة العمليات المصرفية لمواجهة عمليات غسيل األموال وتبني استراتيجية عملية تح           

بان عـدم معرفـة العـاملين فـي         ) 2003(الكفاءة والفاعلية وهذا يتفق مع نتائج دراسة مبارك       

المصارف بجميع أساليب غسيل األموال يمثل معوقاً في تطبيق الرقابة عليها، كما و تتفـق مـع        

بضرورة تدريب العاملين في المصارف على آلية التعامـل مـع           ) 2005(توصيات عوض اهللا    

بضرورة عقد  ) 2005(شتبه فيها وتقصي حقيقتها ، كما وتتفق مع توصيات الغامدي         العمليات الم 

  . دورات و لقاءات متخصصة للعاملين في الجهاز المصرفي

يلتزم المصرف بتـدريب المـوظفين بـشكل        "  المرتبة الحادية عشرة  ) 3(احتلت الفقرة رقم     و

وهى نـسبة   ،%74.45بوزن نسبي     " دوري وباستخدام أحدث األساليب المالئمة في هذا المجال         

جيدة ، ولكنها تشير ضرورة اهتمام المصارف بتدريب موظفيها على أحدث األساليب حيـث أن               

غاسلي األموال يلجؤ إلى تطوير أساليبهم المستخدمة بسرعة كبيرة، وتتفق هذه الفقرة مع دراسة              

اع المـالي والمـصرفي     بوجوب تدريب وتنمية قدرات العاملين في القط      ) بدون تاريخ (الشيخلي  

وإعادة تدريبهم سنويا لمالحقة التطورات التي تحصل في عالم غسيل األموال،كمـا تتفـق مـع                

  . بضرورة تدريب وتنمية قدرات العاملين في المصارف) 2000(دراسة شافي

ب يتم االستفادة من نتائج التقييم لبرامج التدري      "  المرتبة الثانية عشرة  ) 11(تحتل الفقرة رقم     و 

النسبة جيدة، حيث يتم تحديد مدى االستفادة من هذه          ،%71.76بوزن نسبي     " في تطوير أدائها    
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البرامج التدريبية والتحقق من أثرها على رفع مستوى األداء بهدف تحديد مواطن الضعف فيهـا               

  .وتقويمه وصوال إلى تحقيق الهدف المنشود منها

يتم إصدار نشرات توعية وتثقيف بظاهرة غسيل       "  المرتبة الثالثة عشرة  ) 8(احتلت الفقرة رقم    

 وهـى نـسبة   ،%71.43بوزن نسبي  " األموال وأثارها السلبية لجميع المتعاملين مع المصرف  

جيدة،تشير إلى إن هناك توجه نحو خلق توعية لجميع المتعاملين مع المصارف باآلثار الـسلبية               

 إيجاد ثقافة لدى المجتمع لتتم عملية مواجهـة    لغسيل األموال والمجاالت التي تدخل بها مما يعني       

بضرورة )2000(غسيل األموال من جميع أفراد المجتمع، وهذا يتفق مع توصيات دراسة  شافي            

) 2005(كشف فضائح غسيل األموال لتعريف المجتمع بها،كما تتفـق مـع دراسـة  المريـشد               

ليات غسيل األمـوال عـن      بضرورة العمل على خلق التوعية الالزمة في المجتمع لمكافحة عم         

  .طريق المنشورات والمحاضرات وحلقات النقاش والندوات والمؤتمرات

تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب المـوظفين      "  المرتبة الرابعة عشرة  ) 12-7(و تحتل الفقرة رقم      

 وهى نسبة جيدة، تدل على وجـود        ،%70.42بوزن نسبي     " في المستويات التالية باقي األقسام      

مام بباقي أقسام المصرف ذات التعامل غير المباشر مع غاسلي األموال ولكن و الن خطـر                اهت

  .غاسلي األموال يطال جميع أقسام المصارف فهذه النسبة تحتاج إلى تعزيز

يتم المشاركة بالمؤتمرات والفعاليات العلمية     "  المرتبة الخامسة عشرة  ) 5(و احتلت الفقرة رقم     

 النسبة  ،%69.92بوزن نسبي     " ل لترسيخ ثقافة مكافحة غسيل األموال       والمهنية و ورشات العم   

 إال إنهـا    تمقبولة، وتحتاج إلى تعزيز حيث انه وعلى الرغم من المشاركة بالمؤتمرات والفعاليا           

بضرورة المـشاركة   ) 2005(بدرجة غير كافية ، وتتفق هذه الفقرة مع توصيات الحمدان والسيد          

  . الدولية وبما يضمن تبادل المعلومات والمعرفةفي المنتديات والمؤتمرات 

يتم االسـتعانة بخبـرات متخصـصة       "  المرتبة السادسة عشرة  ) 9(احتلت الفقرة رقم     في حين 

وهى نسبة مقبولة،بحاجة إلى تعزيز حيـث يمكـن         ،%68.07بوزن نسبي     " لتدريب الموظفين   

عداد فريق عمل يختص بمهمة متابعة      االستعانة بمتخصصين للقيام بالعمليات التدريبية ومن ثما إ       

أخر تطورات مكافحة عمليات غسيل األموال ويتحمل مسئولية تدريب العاملين فـي المـصرف              

حيث يرى بـضرورة إنـشاء      ) 2005(بشكل دوري، وهذا يتفق إلى حد ما مع دراسة  المريشد          

  .مركز تدريب متخصص بمكافحة عمليات غسيل األموال

يتم استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة لـدائرة       "  مرتبة السابعة عشرة  ال) 7(تحتل الفقرة رقم     و

وهى نسبة مقبولة ، تحتاج إلى تعزيز       ،%65.71بوزن نسبي     " أو وظيفة مكافحة غسيل األموال      

حيث إن استقطاب العناصر البشرية المؤهلة والمدربة يوفر للمصرف أفكار جديـدة وأسـاليب              

جابيا على أداء المـصرف، وتتفـق هـذه الفقـرة مـع دراسـة                حديثة ورؤيا مستقبلية تؤثر اي    

  .بضرورة استقطاب كفاءات مؤهلة ومميزة لتساعد وتثري عملية المواجهة) 2005(المريشد
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يرصد المصرف ميزانيـة محـددة لبـرامج        "  المرتبة الثامنة عشرة  ) 10(و تحتل الفقرة رقم     

، وهى نسبة مقبولة ،     %64.71زن نسبي     بو" التدريب والتثقيف لمكافحة عمليات غسيل األموال       

تحتاج إلى تعزيز فهى تدل على إن المستجيبين غير راضـين عـن مخصـصات الميزانيـات                 

) 2007(المرصودة والمتعلقة بالصرف على األنشطة التدريبية ، وقد توصلت دراسة  الرفـاتي            

  .لتكاليفإلى إن إلزام المصرف بتقديم الدورات التدريبية للعاملين فيه ال يزيد ا
  

وهو اكبر 74.43% وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع فقرات المجال الخامس يساوي  

 الجدولية والتي تساوي    t وهي اكبر من قيمة      12.723 المحسوبة تساوي      tو قيمة   %"  60"من  

 هناك تدريب وتأهيل      مما يعني أن    0.05 وهي اقل من     0.000 ، ومستوى الداللة تساوي      1.98

  لعاملين في المصارف بصورة جيدةل

  

  وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيه إلجراءات المكافحة: تحليل فقرات المجال السادس 
  

فـي   المـستجيبين تحليل فقرات المجال السادس،  حيث يتبين أن آراء          ) 5-14(يبين جدول رقم    

 ، أمـا آراء     0.05محايدة حيث أن مستوى المعنوية لكل منهما اكبـر مـن            ) 9-7،2(الفقرتين  

 ايجابية حيث أن الوزن النسبي لكل فقرة اكبـر مـن             فهى  في جميع الفقرات المتبقية    المستجيبين

 ، بمعنـى أن  0.05 ومستوى الداللة  اقـل مـن   %  69.58و% 81.18 ويتراوح بين%"60"

  :على محتويات الفقرات، والتي تأخذ الترتيب التالي يوافقون المستجيبين
  

  )5-14(جدول رقم 

  )وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيه إلجراءات المكافحة (السادستحليل فقرات المجال 
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يصدر المصرف دليل داخلي لإلجراءات واضـح و ملـزم            1
 0.000 5.158 7 69.92  .يتعلق بغسيل األموال

نظمة المتبعة في مكافحـة غـسيل األمـوال         اإلجراءات واأل  2
 0.000 9.424 3 74.96  .مجدية وفعالة

يتم تطوير وتحديث اإلجراءات واألنظمة المتبعة في مكافحة         3
 0.000 5.063 8 69.58  .غسيل األموال بشكل دوري منتظم

يصدر المصرف دليل إجراءات خـاص لـدائرة المراجعـة       4
 0.000 6.378 6 70.08  .الداخلية يتم تطويره بشكل مستمر

تصدر سلطة النقد تعليمات واضحة و ملزمة حول إجراءات          5
 0.000 10.803 2 78.82  .مكافحة غسيل األموال

تتوفر البيانات واإلرشادات عن اإلجراءات المطلوب إتباعها        6
 0.000 6.186 4 71.93  .لمتابعة العمليات المالية المشبوهة
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لمصرف لمكافحة غسيل األمـوال     اإلجراءات التي يتخذها ا    7
 0.242 1.177 9 62.35  . تلقى قبوال من العمالء

يوجد قبول واقتناع من مـوظفي المـصرف بـاإلجراءات           8
 0.000 5.234 5 70.59  .المطبقة لمكافحة غسيل األموال

يتم توزيع اإلرشادات التوجيهية ودليل اإلجراءات الخـاص         1-9
 0.000 14.337 1 81.18  .رة العليابمكافحة غسيل األموال على اإلدا

يتم توزيع اإلرشادات التوجيهية ودليل اإلجراءات الخـاص         2-9
 0.358 0.923 10 62.35  .بمكافحة غسيل األموال على جميع العاملين في المصرف

    71.18 0.000 7.560 0.000 
 1.98 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 118( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

 
يتم توزيع اإلرشادات التوجيهية ودليـل اإلجـراءات         "  المرتبة األولى ) 9-1(حتلت الفقرة رقم    ا

 وهى نسبة جيدة جداً،   ،%81.18بوزن نسبي   " الخاص بمكافحة غسيل األموال على اإلدارة العليا        

 حيث أشار إلى إن توزيع أدلة اإلرشاد عادة ما        ) 2000(وقد تم تناول هذه الفقرة في دراسة عرب       

ينحصر على فئة اإلدارة العليا وقد اعتبره اسلوب خاطئ ودعى إلى ضرورة توزيع اإلرشادات              

و التعاميم على كافة العاملين باعتبارهم األكثر عرضة للتعامل المباشـر مـع الجمهـور،وترى               

الباحثة أن توزيع اإلرشادات هام لجميع العاملين في المصرف وعلى اختالف مستوياتهم اإلدارية             

مياتهم الوظيفية مع تفاوت نسبة األهمية وباعتبار أن اإلدارة العليا هى مـن يتخـذ القـرار                 ومس

  .فيجب أن تكون ملمة بكل الجوانب

تصدر سلطة النقد تعليمات واضحة و ملزمـة حـول           " المرتبة الثانية ) 5(احتلت الفقرة رقم     و

ة، وتعكس مـدى اهتمـام   النسبة جيد،% 78.82بوزن نسبي  " إجراءات مكافحة غسيل األموال    

سلطة النقد بإصدار تعليمات حول إجراءات مكافحة غسيل األموال وتعميمها على المـصارف ،              

غير انه على سلطة النقد القيام بمراجعة دورية إلجراءات الرقابة التي تتبعها المـصارف فـي                

) 2005(مـدي مكافحتها لغسيل األموال بغرض التحقق من فعاليتها، وهذا يتفق مع دراسـة الغا            

بدعوته للمصارف السعودية بضرورة تطبيق التعليمات واإلجراءات الصادرة عن مؤسسة النقـد            

السعودي بشان مكافحة عمليات غسيل األموال إلى جانب االلتزام التام بما تتضمنه قواعد وآليات              

  .فتح الحسابات وتشغيلها 

واألنظمة المتبعة فـي مكافحـة غـسيل        اإلجراءات   " المرتبة الثالثة ) 2(احتلت الفقرة رقم     كما

النسبة جيدة،وتدل على اقتنـاع أفـراد العينـة         ،% 74.96بوزن نسبي     " األموال مجدية وفعالة    

بجدوى اإلجراءات واألنظمة وأثرها على حماية المصارف، وهذه الفقرة تتفـق مـع توصـيات         
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مة بما يحقق الـصالح     بضرورة خضوع المصارف لسيادة القانون واألنظ     ) بدون تاريخ (الشيخلي  

  .الوطني وحماية المصارف من االنهيار

تتوفر البيانات واإلرشادات عن اإلجراءات المطلـوب        " المرتبة الرابعة ) 6(تحتل الفقرة رقم     و

وهى نسبة جيدة ، حيث إن      ،% 71.93بوزن نسبي     " إتباعها لمتابعة العمليات المالية المشبوهة      

في كيفية التصرف و آلية التعامل الواجب إتباعها، كما إن تـوفر            توفر اإلرشادات يفيد العاملين     

  .اإلرشادات يؤدي إلى توحيد اإلجراءات المتبعة لدى المصرف في تعامالته

يوجد قبـول واقتنـاع مـن مـوظفي المـصرف            " المرتبة الخامسة ) 8( تحتل الفقرة رقم     و

النسبة جيدة، وتدل علـى     ،% 70.59بوزن نسبي     " باإلجراءات المطبقة لمكافحة غسيل األموال      

وجود اقتناع لدى الموظفين باإلجراءات ولكن مع مراعاة لوضعنا الفلسطيني،بينما يعتقد بعـض             

  .الموظفين بعدم أهميتها لمصارفنا

يصدر المصرف دليل إجراءات خاص لـدائرة        " المرتبة السادسة ) 4(احتلت الفقرة رقم      بينما

 وهى نسبة جيدة، حيـث      ،% 70.08بوزن نسبي     " شكل مستمر   المراجعة الداخلية يتم تطويره ب    

انه يجب االهتمام بدائرة المراجعة وتطوير كوادرها وأنظمتها بشكل مستمر ودائم لمواجهـة أي              

  . محاوالت اختراق للمصارف وهذا يعد من أهم طرق المكافحة

إلجـراءات واضـح    يصدر المصرف دليل داخلي ل     " المرتبة السابعة ) 1(تحتل الفقرة رقم     كما

 وهى نسبة مقبولة ، بحاجة إلى تعزيـز         ،%69.92بوزن نسبي     " ملزم يتعلق بغسيل األموال     و

حيث انه يتوجب على المصارف إصدار دليل داخلي وتوزيعه على الموظفين وخاصا المستجدين             

 دليل  بان وجود ) 2003(منهم إلعالمهم باإلجراءات الواجبة اإلتباع، وهذا يتفق مع دراسة مبارك         

داخلي يوضح إجراءات مواجهة غسيل األموال هو حل فعال لمواجهة إحدى معوقـات الرقابـة               

  .على عمليات غسيل األموال

يتم تطوير وتحديث اإلجراءات واألنظمة المتبعة في        " المرتبة الثامنة ) 3(تحتل الفقرة رقم     بينما

 وهى نسبة مقبولة، تحتاج     ،%69.58بوزن نسبي     " مكافحة غسيل األموال بشكل دوري منتظم       

إلى تعزيز لما لعملية التطوير من اثر ايجابي حيث انه ال يكفي إصدار التعليمات وتوزيعها ولكن                

يجب تحديثها بشكل دوري ومستمر بما يتماشى مع تطور األساليب المستخدمة من قبل غاسـلي               

والقـوانين الخاصـة    بضرورة تحديث األنظمة    ) 2006(األموال، وهذا يتفق مع دراسة الدعرمي     

  .بجرائم غسيل األموال

اإلجراءات التي يتخذها المصرف لمكافحـة غـسيل         " المرتبة التاسعة ) 7(تحتل الفقرة رقم     و

 ،  0.05ومستوى معنوية اكبـر مـن       ،%62.35بوزن نسبي     " األموال تلقى قبوال من العمالء      

، بينمـا توصـلت دراسـة        بمعنى أن أفراد العينة غير قادرين على تكوين رأي حـول الفقـرة            
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إلى إن هناك تفهم لدى العمالء لإلجراءات التي تتخذها المصارف في مكافحتها            ) 2007(الرفاتي

  .لغسيل األموال

يتم توزيـع اإلرشـادات التوجيهيـة ودليـل          " المرتبة العاشرة ) 9-2(تحتل الفقرة رقم     كما و 

بـوزن نـسبي     " ن في المصرف    اإلجراءات الخاص بمكافحة غسيل األموال على جميع العاملي       

 ، بمعنى إن أفراد العينة غير قادرين على تكـوين           0.05، ومستوى معنوية اكبر من      62.35%

  .رأي حول الفقرة
  

وهو اكبر 71.18% وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع فقرات المجال السادس يساوي  

 الجدولية والتـي تـساوي     tقيمة  وهي اكبر من    7.560 المحسوبة تساوي      tو قيمة   %"  60"من  

  مما يعني أن هناك وضـوح فـي          0.05 وهي اقل من     0.000 ، ومستوى الداللة تساوي      1.98

  األدلة اإلرشادية والتوجيه إلجراءات المكافحة

  

  :نتائج كل مجال من مجاالت الدراسة والمجاالت مجتمعة
  

 والمجاالت مجتمعة ، حيـث      نتائج كل مجال من مجاالت الدراسة     ) 5-15(كما يبين جدول رقم     

%"  60"وهو اكبـر مـن   79.39 %  الوزن النسبي لجميع المجاالت مجتمعة  تساوي   أنيتبين 

 ، 1.98 الجدولية والتـي تـساوي   tوهي اكبر من قيمة 21.582    المحسوبة تساوي  tقيمة و

 فـي   هناك دور للمـصارف    مما يعني أن    0.05 وهي اقل من     0.000ومستوى الداللة تساوي    

  الرقابة على عمليات غسيل األموال
  )5-15(جدول رقم 

  )تحليل مجاالت الدراسة(

 محتوى المجال المجال

بي
نس
 ال
زن
الو

  

ة 
قيم

t  ى
تو
مس

اللة
الد

  

 0.000 82.5524.464  التحقق من العميل األول

 0.000 84.0625.897 إجراءات الرقابة الداخلية الثاني

 الثالث
غسيل األموال وتشمل اللجان و الوحدات      تجهيزات المصارف لمكافحة    

 0.000 81.7922.091 اإلدارية

 0.000 80.5721.813 التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد  الرابع

 0.000 74.4312.723 تدريب وتأهيل الموظفين  الخامس

 0.000 71.187.560 وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيه إلجراءات المكافحة  السادس

 0.000 79.3921.582 جميع المجاالت 
  1.98 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 118( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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  :اختبار الفرضيات: تاسعا
  

صائية بين دور المصارف فـي الرقابـة علـى          وجد عالقة ذات داللة إح    تال   :الفرضية األولى 

 .ت المصرفية المطبقة للتحقق من العميل اإلجراءابينعمليات غسيل األموال و 

-16( والنتائج مبينة في جدول رقـم        معامل ارتباط بيرسون  الختبار الفرضية تم استخدام اختبار      

 وهو اكبر مـن قيمـة معامـل         0.855والذي يبين أن قيمة معامل ارتباط بيرسون يساوي         ) 5

 وهي اقل من    0.000ى الداللة   ، وكذلك بلغت قيمة مستو    0.174االرتباط الجدولية والتي تساوي     

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دور المـصارف فـي            مما يعني رفض الفرضية أي       0.05

  لتحقق من العميللالرقابة على عمليات غسيل األموال و بين اإلجراءات المصرفية المطبقة 
  
  )5-16(جدول رقم 

غسيل األموال و بين اإلجراءات المصرفية المطبقة معامل االرتباط بين دور المصارف في الرقابة على عمليات 
  العميلللتحقق من

  
  اإلحصاءات

اإلجـــــراءات 
المطبقة المصرفية  
   العميلللتحقق من

  0.855  معامل االرتباط

  0.000  مستوى الداللة

دور المصارف في   
الرقابــة علــى   
ــسيل ــات غ  عملي

  األموال
  119  حجم العينة

  0.174 تساوي 117 ودرجة حرية 0.05لة  الجدولية عند مستوى دالrقيمة 

  

صائية بين دور المصارف فـي الرقابـة علـى          وجد عالقة ذات داللة إح    تال   :الفرضية الثانية 

 . إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في المصارفبينعمليات غسيل األموال و 

-17( في جدول رقـم      الختبار الفرضية تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون والنتائج مبينة         

 وهو اكبر مـن قيمـة معامـل         0.879والذي يبين أن قيمة معامل ارتباط بيرسون يساوي         ) 5

 وهي اقـل    0.000 ، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة        0.174االرتباط الجدولية والتي تساوي     

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دور المصارف في          مما يعني رفض الفرضية أي       0.05من  

  .الرقابة على عمليات غسيل األموال و بين إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في المصارف
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  )5-17(جدول رقم 
معامل االرتباط بين دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل األموال و بين إجراءات الرقابة الداخلية 

 المطبقة في المصارف 

  
  اإلحصاءات

 إجراءات الرقابة 
اخلية المطبقة الد

  في المصارف 

  0.879  معامل االرتباط

  0.000  مستوى الداللة

دور المصارف في   
 علــى  الرقابــة 

ــسيل  ــات غ عملي
  األموال

  119  حجم العينة
  0.174 تساوي 117 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  

ر المصارف فـي الرقابـة علـى        بين دو  صائيةوجد عالقة ذات داللة إح    تال   :الفرضية الثالثة 

 قيام المصارف بتجهيزات لمكافحة غسيل األموال تـشمل اللجـان           بينعمليات غسيل األموال و     

 .والوحدات اإلدارية

-18(الختبار الفرضية تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون والنتائج مبينة في جدول رقـم               

 وهو اكبر مـن قيمـة معامـل         0.926ي  والذي يبين أن قيمة معامل ارتباط بيرسون يساو       ) 5

 وهي اقـل    0.000 ، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة        0.174االرتباط الجدولية والتي تساوي     

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دور المصارف في          مما يعني رفض الفرضية أي       0.05من  

افحة غسيل األمـوال    الرقابة على عمليات غسيل األموال و بين قيام المصارف بتجهيزات لمك          

  تشمل اللجان والوحدات اإلدارية
  
  )5-18(جدول رقم 

معامل االرتباط بين دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل األموال و بين قيام المصارف 
 بتجهيزات لمكافحة غسيل األموال تشمل اللجان والوحدات اإلدارية

  

  اإلحصاءات

قيام المصارف 
بتجهيزات لمكافحة 

األموال غسيل 
تشمل اللجان 
  والوحدات اإلدارية

  0.926  معامل االرتباط

  0.000  مستوى الداللة

دور المصارف في   
 علــى  الرقابــة 

ــسيل  ــات غ عملي
  والاألم

  119  حجم العينة
  0.174 تساوي 117 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

 
بين دور المصارف في الرقابـة علـى         صائيةوجد عالقة ذات داللة إح    تال   :الفرضية الرابعة 

 . التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقدبينعمليات غسيل األموال و 
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-19(الختبار الفرضية تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون والنتائج مبينة في جدول رقـم               

 وهو اكبر مـن قيمـة معامـل         0.831والذي يبين أن قيمة معامل ارتباط بيرسون يساوي         ) 5

 وهي اقـل    0.000 ، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة        0.174االرتباط الجدولية والتي تساوي     

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دور المصارف في          مما يعني رفض الفرضية أي       0.05من  

دولية وتعليمات سلطة   تقيد بالقوانين والتشريعات ال   الالرقابة على عمليات غسيل األموال و بين        

  النقد
  
  )5-19(جدول رقم 

التقيد بالقوانين معامل االرتباط بين دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل األموال و بين 
 والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد

  
  اإلحصاءات

ــالقوانين ال ــد ب تقي
والتـــــشريعات 
الدولية وتعليمـات   

  سلطة النقد
  0.831  معامل االرتباط

  0.000  مستوى الداللة

دور المصارف في   
علــى  رقابــة  ال

ــسيل  ــات غ عملي
  األموال

 119  حجم العينة
  0.174 تساوي 117 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  

صائية بين دور المصارف في الرقابـة علـى         وجد عالقة ذات داللة إح    تال   :الفرضية الخامسة 

 . تدريب وتأهيل الموظفين بينو عمليات غسيل األموال 

-20(الختبار الفرضية تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون والنتائج مبينة في جدول رقـم               

 وهو اكبر مـن قيمـة معامـل         0.824والذي يبين أن قيمة معامل ارتباط بيرسون يساوي         ) 5

 وهي اقـل    0.000لة   ، وكذلك بلغت قيمة مستوى الدال      0.174االرتباط الجدولية والتي تساوي     

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دور المصارف في          مما يعني رفض الفرضية أي       0.05من  

  الرقابة على عمليات غسيل األموال و بين تدريب وتأهيل الموظفين
  )5-20(جدول رقم 

 يل الموظفينمعامل االرتباط بين دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل األموال و بين تدريب وتأه

تدريب وتأهيل   اإلحصاءات  
  الموظفين

  0.824  معامل االرتباط

  0.000  مستوى الداللة

دور المصارف في   
لــى  الرقابــة ع 

ــسيل  ــات غ عملي
  األموال

 119  حجم العينة
  0.174 تساوي 117 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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بين دور المصارف في الرقابـة علـى        صائيةلة إح وجد عالقة ذات دال   تال   :الفرضية السادسة 

 . وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيهيةبينعمليات غسيل األموال و 

-21(الختبار الفرضية تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون والنتائج مبينة في جدول رقـم               

مـة معامـل     وهو اكبر مـن قي     0.836والذي يبين أن قيمة معامل ارتباط بيرسون يساوي         ) 5

 وهي اقـل    0.000 ، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة        0.174االرتباط الجدولية والتي تساوي     

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دور المصارف في          مما يعني رفض الفرضية أي       0.05من  

  الرقابة على عمليات غسيل األموال و بين وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيهية 
  
  
  )5-21(جدول رقم 

معامل االرتباط بين دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل األموال و بين وضوح األدلة اإلرشادية 
 والتوجيهية

  
  اإلحصاءات

وضوح األدلة 
اإلرشادية 
  والتوجيهية

  0.836  معامل االرتباط

  0.000  مستوى الداللة

دور المصارف في   
علــى  الرقابــة  

ــسيل  ــات غ عملي
  والـــــاألم

  119  العينةحجم 
  0.174 تساوي 117 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  

حول دور  المستجيبينال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء  :الفرضية السابعة

العمر، (المصارف في الرقابة على عمليات غسيل األموال تُعزى إلى متغيراتهم الديمغرافية 

  .)صص، المسمى الوظيفي، الخبرة العملية المؤهل العلمي، التخ
  

  :و تنقسم هذه الفرضية إلى الفرضيات الفرعية التالية
حول دور المصارف في الرقابـة       المستجيبينال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء          -

 .على عمليات غسيل األموال تُعزى إلى العمر
  

باين األحادي،  والنتائج مبينة في جدول رقم الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل الت

حول مجال  المستجيبين والذي يبين انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء )22-5(

تجهيزات المصارف لمكافحة غسيل األموال وتشمل ، وإجراءات الرقابة الداخلية"و مجال "التحقق من العميل"

وضوح األدلة ،والقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقدالتقيد ب،و اللجان و الوحدات اإلدارية

، 1.590 المحسوبة تساوي fتُعزى إلى العمر حيث أن قيمة  " اإلرشادية والتوجيه إلجراءات المكافحة

 2.68 الجدولية والتي تساوي f على الترتيب وهى اقل من قيمة 1.798،2.609،1.323،1.604
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 وبلغت قيمة مستوى المعنوية 0.05و مستوى داللة ) 3،115( عند درجتي حرية 

 ، كما يبين جدول 0.05 على الترتيب وهى اكبر من 0.196،0.152،0.055،0.270،0.192

 وهى اكبر من 3.369تساوي " تدريب وتأهيل الموظفين" المحسوبة لمجال fان قيمة ) 5-22( رقم 

 مما 0.05ومستوى داللة) 115، 3(  عند درجتي حرية 2.68 الجدولية والتي تساوي fقيمة 

، تُعزى إلى العمر "  تدريب وتأهيل الموظفين" مجال  يعني وجود فروق بين أراء أفراد العينة حول

 الجدولية f وهى اكبر من قيمة 2.799 المحسوبة لجميع المجاالت تساوي f بين أن قيمةت يكذلكو

 مما 0.05اقل من  وهو 0.043اوي مستوى الداللة لجميع المجاالت  يس،و  2.68والتي تساوي 

حول دور  المستجيبينيعنى رفض الفرضية أي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء 

 اقل -30 سنة، 30أقل من (المصارف في الرقابة على عمليات غسيل األموال تُعزى إلى العمر

  ) سنة فأكثر50، 50 اقل من -40، 40من
  

  )5-22(جدول رقم 
 اقل من - 40 ،40 اقل من- 30، سنة 30أقل من (باين األحادي للفروق حسب متغير العمر اختبار تحليل الت

  ) سنة فأكثر50، 50

مجموع  مصدر التباين المجاالت
المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"f" 

مستوى 
 الداللة

  0.396  3  1.188 بين المجموعات
وعاتداخل المجم   التحقق من العميل  0.249  115  28.641 
    118  29.829 المجموع

1.590
  

0.196  
  

  0.452  3  1.357 بين المجموعات
  إجراءات الرقابة الداخلية  0.252  115  28.939 داخل المجموعات

    118  30.296 المجموع

1.798
  

0.152  
  

لمجموعاتبين ا  2.176  3  0.725  
  0.278  115  31.969 داخل المجموعات

تجهيزات المصارف لمكافحـة غـسيل
األموال وتـشمل اللجـان و الوحـدات

    118  34.145 المجموع اإلدارية

2.609
  

0.055  
  

  0.347  3  1.041 بين المجموعات
  0.262  115  30.182 داخل المجموعات

التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية 
  وتعليمات سلطة النقد

    118  31.223 المجموع

1.323
  

0.270  
  

  1.215  3  3.646 بين المجموعات
  تدريب وتأهيل الموظفين  0.361  115  41.483 داخل المجموعات

    118  45.130 المجموع

3.369
  

0.021  
  

  1.027  3  3.082 بين المجموعات
  0.640  115  73.646 داخل المجموعات

وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيه 
  إلجراءات المكافحة

    118  76.728 المجموع

1.604
  

0.192  
  

  0.643  3  1.929 بين المجموعات
  جميع الفقرات  0.230  115  26.412 داخل المجموعات

    118  28.341 المجموع
2.7990.043  

  2.68تساوي 0.05 ومستوى داللة " 115، 3" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
 

حول دور المصارف في الرقابـة       المستجيبينأراء  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين         -

  .المؤهل العلميعلى عمليات غسيل األموال تُعزى إلى 
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الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي،  والنتائج مبينة في جدول رقم 

مجال حول  المستجيبينو الذي يبين انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء ) 23-5(

تجهيزات المصارف لمكافحة غسيل "و مجال  " إجراءات الرقابة الداخلية"و مجال  " التحقق من العميل"

 المحسوبة تساوي f ، حيث قيمة المؤهل العلميتُعزى إلى " األموال وتشمل اللجان و الوحدات اإلدارية

 عند 3.07ساوي  الجدولية والتي تf على الترتيب وهى اكبر من قيمة 3.715،3.451، 4.471

 كما بلغ مستوى الداللة للمجاالت على الترتيب  0.05ومستوى داللة ) 2،116(درجة حرية 

انه ال توجد ) 5-23(، كما يبين الجدول رقم 0.05 ، وهى اقل من 0.035 ، 0.027 ، 0.013

ة  المحسوبfحول باقي المجاالت حيث ان قيمة  المستجيبينفروق ذات داللة إحصائية بين أراء 

المحسوبة لجميع المجاالت مجتمعة f الجدولية ، وكذلك تبين أن قيمة fلكل مجال اقل من قيمة 

 قيمة مستوى الداللة لجميع المجاالت  يساوي ان و الجدولية f وهى اقل من قيمة 2.753تساوي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  الفرضية أي قبول مما يعنى 0.05 من اكبروهو  0.068

المؤهل حول دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل األموال تُعزى إلى  المستجيبينراء أ

  )ـوم، بكالوريوس، دراســـات عليـــادبلـ( العلمي
  )5-23(جدول رقم 

  )ــــوم، بكالوريوس، دراســـات عليـــادبلــــــ ( المؤهل العلميمتغيراختبار تحليل التباين األحادي للفروق حسب 

مجاالتال مجموع  مصدر التباين 
المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"f" 

مستوى 
 الداللة

  1.067  2  2.135 بين المجموعات
  التحقق من العميل  0.239  116  27.695 داخل المجموعات

    118  29.829 المجموع
4.4710.013  

  0.912  2  1.824 بين المجموعات
  إجراءات الرقابة الداخلية  0.245  116  28.472 داخل المجموعات

    118  30.296 المجموع
3.7150.027  

  0.959  2  1.917 بين المجموعات
  0.278  116  32.227 داخل المجموعات

تجهيزات المصارف لمكافحـة غـسيل
األموال وتـشمل اللجـان و الوحـدات

    118  37.145 المجموع اإلدارية
3.4510.035  

  0.262  2  0.524 بين المجموعات
  0.265  116  30.699 داخل المجموعات

تقيد بالقوانين والتشريعات الدولية ال
  وتعليمات سلطة النقد

    118  31.223 المجموع
0.9890.375  

  0.635  2  1.270 بين المجموعات
  تدريب وتأهيل الموظفين  0.378  116  43.860 داخل المجموعات

    118  45.130 المجموع
1.6790.191  

  0.403  2  0.807 بين المجموعات
  0.654  116  75.921 داخل المجموعات

وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيه 
  إلجراءات المكافحة

    118  76.728 المجموع
0.6160.542  

  0.642  2  1.284 بين المجموعات
  جميع الفقرات  0.233  116  27.057 داخل المجموعات

    118  28.341 المجموع
2.7530.068  

  3.07 تساوي 0.05ومستوى داللة " 116، 2" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
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حول دور المصارف في الرقابـة       المستجيبينال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء          -

  .التخصصعلى عمليات غسيل األموال تُعزى إلى 
  

استخدام اختبار تحليل التباين األحادي،  والنتائج مبينة في جدول رقـم            الختبار هذه الفرضية تم     

لمجـال    المـستجيبين و الذي يبين انه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين أراء               ) 24-5(

تجهيزات المصارف لمكافحة غسيل األموال وتشمل اللجان و          ، إجراءات الرقابة الداخلية  التحقق من العميل،  (

 المحسوبة تـساوي    fتعزى إلى التخصص ،حيث قيمة       ) تدريب وتأهيل الموظفين    ، اريةالوحدات اإلد 

 2.68الجدولية والتي تساوي    f على الترتيب وهى اقل من قيمة        2.290،2.215،2.589،  1.700

 كما بلغت مستوى الداللـة للمجـاالت علـى          0.05ومستوى داللة   )3،115(عند درجتي حرية    

) 5-24(، كما يبين الجدول رقـم       0.05 وهى اكبر من     0.171،0.082،0.090،0.056الترتيب  

التقيد بالقوانين والتشريعات   " حول لمجال    المستجيبينانه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء         

تُعزى إلى  " وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيه إلجراءات المكافحة     " ومجال   " الدولية وتعليمات سلطة النقد   

 المحـسوبة لجميـع     f أن قيمـة     بينت ي كذلك، و 0.05ستوى الداللة اقل من      حيث أن م   التخصص

قيمة مستوى الداللة لجميـع     و  ، 2.68 الجدولية والتي تساوي     f وهى اكبر من     3.169 المجاالت

توجد فـروق ذات     الفرضية أي    رفض مما يعنى    0.05 من   اقل وهو     0.027المجاالت  يساوي    

حول دور المصارف في الرقابـة علـى عمليـات غـسيل      المستجيبينداللة إحصائية بين أراء  

  )ُأخرى حددها،  علوم مالية و مصرفية، إدارة أعمال، محاسبة(  األموال تُعزى إلى التخصص

  
  )5-24(جدول رقم 

،  اسبةمحعلوم مالية و مصرفية، إدارة أعمال، (  اختبار تحليل التباين األحادي للفروق حسب متغير التخصص 
  )ُأخرى حددها

مجموع  مصدر التباين المجاالت
المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"f" 

مستوى 
 الداللة

  0.422  3  1.267 بين المجموعات
  التحقق من العميل  0.248  115  28.562 داخل المجموعات

    118  29.829 المجموع

1.700
  

0.171  
  

  0.569  3  1.708 بين المجموعات
  إجراءات الرقابة الداخلية  0.249  115  28.588 داخل المجموعات

    118  30.296 المجموع

2.290
  

0.082  
  

  0.622  3  1.865 بين المجموعات
  0.281  115  32.279 داخل المجموعات

تجهيزات المصارف لمكافحة غسيل 
األموال وتشمل اللجان و الوحدات 

    118  34.145 المجموع اإلدارية

2.215
  

0.090  
  

  0.697  3  2.91 بين المجموعات
  0.253  115  29.132 داخل المجموعات

التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية 
  وتعليمات سلطة النقد

    118  31.223 المجموع

2.751
  

0.046  
  

  تدريب وتأهيل الموظفين  0.952  3  2.855 بين المجموعات
  0.368  115  42.274 داخل المجموعات

2.589
  

0.056  
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    118  45.130 المجموع
  1.759  3  5.276 بين المجموعات
  0.621  115  71.452 داخل المجموعات

وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيه 
  إلجراءات المكافحة

    118  76.728 المجموع

2.831
  

0.042  
  

  0.721  3  2.164 بين المجموعات
لمجموعاتداخل ا   جميع الفقرات  0.228  115  26.177 

    118  28.341 المجموع
3.1690.027  

  2.68 تساوي 0.05ومستوى داللة " 115، 3" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

  

حول دور المصارف في الرقابة على       المستجيبينال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء          -

  .المسمى الوظيفيعمليات غسيل األموال تُعزى إلى 
  

ختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي،  والنتائج مبينة في جدول رقـم                ال

 الجدولية  f لكل مجال منفصل وللمجاالت مجتمعة اقل من قيمة          f، والذي يبين أن قيمة      ) 25-5(

 ، كما أن قيمـة مـستوى        0.05ومستوى داللة   ) 4،114( عند درجة حرية     2.45والتي تساوي   

 قبول مما يعنى    0.05 من   اكبر وهو     0.061 يساوي    والذي  لجميع المجاالت   لكل مجال و   الداللة

حول دور المصارف فـي      المستجيبين بين أراء    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية     الفرضية أي   

رئيـس قســــم،  ،      ــراقبم(المسمى الوظيفي الرقابة على عمليات غسيل األموال تُعزى إلى        
  )دير فرع، مــدير عـاممـ، مدير دائـرة

  
  
  )5-25(جدول رقم 

رئيـس قســــم، مدير ،   ــراقبم(اختبار تحليل التباين األحادي للفروق حسب متغير المسمى الوظيفي 
  )مـدير فرع، مــدير عـام، دائـرة

مجموع  مصدر التباين المجاالت
المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"f" 

مستوى 
 الداللة

  0.340  4  1.362 بين المجموعات
  تحقق من العميلال  0.250  114  28.467 داخل المجموعات

    118  29.829 المجموع

1.363
  

0.251  
  

  0.540  4  2.158 بين المجموعات
  إجراءات الرقابة الداخلية  0.247  114  28.137 داخل المجموعات

    118  30.296 المجموع

2.186
  

0.075  
  

  0.514  4  2.055 بين المجموعات
  0.281  114  32.090 داخل المجموعات

زات المصارف لمكافحة غسيل تجهي
األموال وتشمل اللجان و الوحدات 

    118  34.145 المجموع اإلدارية

1.825
  

0.129 
  

  0.564  4  2.255 بين المجموعات
  0.254  114  28.968 داخل المجموعات

التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية 
  وتعليمات سلطة النقد

    118  31.223 المجموع

2.219
  

0.071  
  

  0.764  4  3.056 بين المجموعات
  تدريب وتأهيل الموظفين  0.369  114  42.073 داخل المجموعات

    118  45.130 المجموع

2.070
  

0.089  
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ن المجموعاتبي  5.232  4  1.308  
  0.627  114  71.497 داخل المجموعات

وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيه 
  إلجراءات المكافحة

    118  76.728 المجموع

2.085
  

0.087  
  

  0.534  4  2.135 بين المجموعات
  جميع الفقرات  0.230  114  26.207 داخل المجموعات

    118  28.341 المجموع
2.3210.061  

  2.45 تساوي 0.05ومستوى داللة " 114، 4" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

حول دور المصارف في الرقابـة       المستجيبينال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء          -

  .الخبرة العمليةعلى عمليات غسيل األموال تُعزى إلى 
  

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي،  والنتائج مبينة في جدول رقـم                

حـول   المـستجيبين  و الذي يتبين انه يوجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين أراء                )26-5(

 المحـسوبة تـساوي   fيعزى إلى الخبرة العملية، حيث أن قيمة " تدريب و تأهيل الموظفين   "مجال

) 3،115( عنـد درجتـي حريـة        2.68 الجدولية و التي تساوي      f وهى اكبر من قيمة      2.812

جـدول  كما يبين    ،   0.05 وهى اقل من     0.043 مستوى الداللة     كما بلغت  0.05ومستوى داللة   

حول باقي المجـاالت     المستجيبين انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء           )5-26(رقم  

 المحـسوبة  f الجدولية وكذلك يتبين أن قيمة     f المحسوبة لكل مجال اقل من قيمة        fحيث ان قيمة    

 أن قيمة مستوى الداللة      الجدولية و  f وهى اقل من قيمة      2.071لجميع المجاالت مجتمعة تساوي     

ال توجـد   الفرضـية أي  قبولمما يعنى 0.05  من اكبر وهو  0.108لجميع المجاالت  يساوي 

حول دور المصارف في الرقابة على عمليـات         المستجيبينفروق ذات داللة إحصائية بين أراء       

ل من   (الخبرة العملية غسيل األموال تُعزى إلى      ل من      -5 وات،  سن  5 أق ل من    -10،  واتسن 10 اق  15 اق
  ) سنة فأآثر15، سنة

  
  )5-26(جدول رقم 

، واتسن10 اقل من -5 وات، سن 5أقل من  (الخبرة العمليةاختبار تحليل التباين األحادي للفروق حسب متغير 
  ) سنة فأآثر15،  سنة15 اقل من-10

مجموع  مصدر التباين المجاالت
المربعات

درجة 
ةالحري  

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"f" 

مستوى 
 الداللة

  0.470  3  1.411 بين المجموعات
  التحقق من العميل  0.247  115  28.418 داخل المجموعات

    118  29.829 المجموع

1.903
  

0.133  
  

  0.220  3  0.661 بين المجموعات
  إجراءات الرقابة الداخلية  0.258  115  29.635 داخل المجموعات

    118  30.296 المجموع

0.855
  

0.467  
  

  0.488  3  1.465 بين المجموعات
  0.284  115  32.680 داخل المجموعات

تجهيزات المصارف لمكافحـة غـسيل
األموال وتـشمل اللجـان و الوحـدات

    118  34.145 المجموع اإلدارية

1.718
  

0.167  
  

التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية
  1.3520.261  0.355  3  1.064 بين المجموعات
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  مات سلطة النقدوتعلي  0.262  115  30.159 داخل المجموعات
    118  31.223 المجموع

  1.028  3  3.084 بين المجموعات
  تدريب وتأهيل الموظفين  0.366  115  42.046 داخل المجموعات

    118  45.130 المجموع

2.812
  

0.043  
  

  1.258  3  3.774 بين المجموعات
  0.634  115  72.954 داخل المجموعات

دلة اإلرشادية والتوجيه وضوح األ
  إلجراءات المكافحة

    118  76.728 المجموع

1.983
  

0.120  
  

  0.484  3  1.452 بين المجموعات
  جميع الفقرات  0.234  115  26.889 داخل المجموعات

    118  28.341 المجموع
2.0710.108  

  2.68 تساوي 0.05ومستوى داللة " 115، 3" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
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  الفصل الخامس
  

  التوصيـات النتـائج و

  
  النتائج: أوال

  التوصيات: ثانيا

  الدراسات المقترحة: ثالثا
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  :النتائج
  

  :ت تم التوصل إلىبعد تحليل وتفسير البيانات واختبار الفرضيا

غزة بإجراءات التحقق من العميل يوجد التزام من قبل المصارف العاملة في قطاع  .1

 :وذلك من خالل %  82.55بنسبة  

 يدخل العميل في دائرة الشك في حالة التعامل تحت : انهاتفاق أفراد العينة على -

ح  يتم اعتماد إجراءات واضحة لفتواسم مستعار أو وهمي أو حساب رقمي،

 يتم رفض فتح حساب للعميل أو والحسابات لجميع العمالء و بجميع أنواعها،

الدخول في أي معاملة مصرفية في حال عدم استيفاء إجراءات التعرف على 

 يتم الحصول على صورة طبق األصل من الوثائق الرسمية للتحقق من وهويته،

يتم ية خيرية، هوية العميل سواء كان شخص طبيعي أو معنوي أو وكيل أو جمع

 .هذه الفقرات بصورة مرتفعةتطبيق 

كما يتبين انه يتم التحقق من هوية العميل بصرف النظر عن قيمة العملية  -

 يدخل العميل في دائرة الشك في حالة إجراء والمطلوب إجراءها في حالة الشك،

 تتوافق إجراءات التحقق من العميل مع وعمليات ليس لها مبرر اقتصادي،

 يدخل العميل في دائرة الشك في حالة ومخاطرة المتوقعة من معامالته،درجة ال

يدخل و وجود تفاوت بين العملية والنشاط المهني للعميل أو عاداته أو شخصيته، 

العميل في دائرة الشك في حالة إجراء العملية في ظروف غير اعتيادية من 

يقوم موظفو   و ري،  يتم تحديث المعلومات الخاصة بالعميل بشكل دووالتعقيد،

المصرف في حالة الضرورة بزيارة ميدانية للتحقق من طبيعة العمليات التي 

 .جداًحيث يتم تطبيق هذه الفقرات بصورة جيدة يقوم بها العميل، 

 الحصول على من خاللكما يوجد التزام بتطبيق الفقرات التالية بصورة جيدة  -

 يحدد المصرف وف األخرى،معلومات كافية حول عالقة العميل مع المصار

سقف اإليداعات والسحوبات النقدية و التحويالت الواردة من الخارج التي يحتاج 

 يوجد نماذج خاصة لإليداعات تتضمن واستكمالها التحقق من هوية العميل،

يتم و مصدر األموال المودعة عند تجاوز اإليداع أو مجاميعه سقف معين، 

 يعفى بعض وتفيد النهائي بشكل دوري ،تحديث المعلومات الخاصة بالمس

العمالء الخاصين من التقيد باإلجراءات المتبعة بعد الحصول على موافقة 

 يتم الحصول على موافقة اإلدارة العليا إلنشاء عالقة مع واإلدارة العليا،

 .شخصيات سياسية
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لداخلية  الرقابة اإجراءاتفاعلية بيوجد التزام لدى المصارف العاملة في قطاع غزة  .2

 :وذلك من خالل% 84.06المطبقة بنسبة 

لمبالغ الكبيرة والتي تتجاوز المؤشر المعتمد، وذلك بدرجة الحركات لمراجعة  -

 .مرتفعة

تبين انه يتم تزويد اإلدارة العليا بالتقارير حول نتائج تطبيق الرقابة كما  -

موال،  يتم مراقبة موظفي المصرف الحتمال تواطئهم مع غاسلي األوالداخلية،

 يطبق المصرف سياسة وتتم متابعة ومراقبة الحسابات بشكل مستمر،وكما 

 تتضمن وواضحة لمكافحة عمليات غسيل األموال معتمدة من مجلس اإلدارة،

 يتم مراقبة وإجراءات الرقابة الداخلية تدابير تتعلق بالتأكد من مدى االلتزام بها،

يتم و  أو حساباته في الخارج، التحويالت المتتالية من أو إلى حساب العميل

تعتمد والتحقق من استكمال نماذج تسجيل العميل والمعلومات الخاصة به،  

مستوى الرقابة المطبقة وفترات المراجعة على حجم و درجة المخاطرة المتوقعة 

 يتم و يتم تطوير وتحديث أنظمة الرقابة الداخلية بشكل دوري ،ومن العميل،

مستخدمة بشكل مستمر لمراقبة ومتابعة مختلف أنواع تطوير التكنولوجيا ال

 .الحسابات، حيث إن التطبيق للفقرات السابقة كان بصورة جيدة جداً

بينما يتم مراقبة المعامالت المالية غير العادية والتي تتم عبر أنظمة التحويل  -

 يتم تشديد الرقابة على الموظفين المتساهلين في تطبيق كماااللكتروني،

 يتم إجراء مراقبة متواصلة لعمالء المصرف ذوي وءات المطلوبة،اإلجرا

 .الشخصيات السياسية، وذلك بصورة جيدة

هناك التزام لدى المصارف العاملة في قطاع غزة بالتجهيزات لمكافحة عمليات غسيل  .3

 :وذلك من خالل% 81.79األموال تشمل اللجان والوحدات اإلدارية بنسبة 

التعاميم  يتم متابعة االلتزام بالسياسات واإلجراءات وه اتفاق أفراد العينة بأن -

 تتم إجراءات المراجعة والمتابعة بسرية تامة للتأكد من التحقق من و،الصادرة

خطر المصرف سلطة النقد عن أية حاالت تستهدف غسيل األموال أو  ُيو،العميل

اقب الداخلي يوجد تنسيق وتحديد للصالحيات و المسئوليات بين المر، يشتبه فيها

يضع المصرف سياسة رقابية  و،والموظف المختص في مكافحة غسيل األموال

 تقوم و،)الرقابة، التوقيت، المسؤوليات، درجة الرقابة(مكتوبة توضح مجاالت 

الموظف المختص برفع تقارير دورية لإلدارة العليا لإلطالع بالحاالت / الوحدة

الحيات اإلطالع المباشر وغير  يتمتع المشرف بص،المكتشفة أو المشبوهة

يتم استالم  و،المباشر على المعلومات المالية واإلدارية والقانونية لممارسة مهامه



 113

يتم مراعاة عدم  و،تقارير الشك من الموظفين و اإلدارات والفروع بشكل مستمر

 يتم و،عرقلة العمليات المصرفية بسبب متطلبات الحيطة والحذر اإلضافية

،بصورة جيدة  معلوماتية متخصصة الستخالص التقارير الالزمةاستخدام برامج

 .جداً

عالمية البيانات المتطورة وقواعد البرامج لل هناك استخدام أنكما و يتبين  -

 يطبق المصرف إجراءات و،للمتابعة والكشف المبكر عن العمليات المشبوهة

مشبوهة ونشرها  يتم دراسة وتحليل المعامالت الو،وقائية لمكافحة غسيل األموال

الموظف المختص برفع تقارير دورية لإلدارة / تقوم الوحدة و،للتوعية والحذر

يتم التنسيق التام مع كافة  و،المستجدات القانونية والتشريعيةعلى العليا لإلطالع 

 يوجد و،المصارف المحلية والدولية لمواجهة المعامالت غير العادية والمشبوهة

يطبق المصرف إجراءات  و ،ة غسيل األموالموظف يختص بمكافح/دائرة

 .، بصورة جيدةعالجية لمكافحة غسيل األموال

يوجد تقيد بالقوانين و التشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد لدى المصارف العاملة في  .4

 :من خالل% 80.57قطاع غزة بنسبة 

التعاون مع  يتم ومقاطعة،اً للتجنبمكافحة غسيل األموال إجراءات رف اطبق المصت -

سلطة النقد الفلسطينية والمصارف في التعرف على المعامالت المالية 

  منهدفوالاالحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات أو أكثر،  كما يتمالمشبوهة،

 يتم التأكد من التزام فروع و حماية المصارف، هوإجراءات غسيل األموال

د و وجوافحة غسيل األموال،المصارف األجنبية العاملة في فلسطين بقوانين مك

اتصال دائم مع الجهات الرقابية والقانونية للتحقق من تطبيق أي إجراءات 

 التأكد من خضوع فروع المصارف األجنبية العاملة في فلسطين للرقابة وولوائح،

 . بصورة جيدة جداًوذلكالفعالة من مصارفها المركزية، 

ا والتي يتم التعامل معه) الخارجية(سلة بينما يتم التأكد من التزام المصارف المرا -

د اتصال و تنسيق دائم مع المنظمات الدولية ووجبقوانين مكافحة غسيل األموال، و

 .واإلقليمية والعربية المختصة، بصورة جيدة

 يتم تطبيق التوصيات األربعين الصادرة عن لجنة العمل المالي كما يتبين انه -

 .، بصورة منخفضة ) fatf(الدولية 
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هناك التزام لدى المصارف العاملة في قطاع غزة بتدريب وتأهيل الموظفين بنسبة  .5

 :وذلك من خالل% 74.43

 الموظفين ذوي :تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب الموظفين في المستويات التالية -

 ،المسئول عن فتح الحساباتو، )موظف التلر( العالقة المباشرة مع العمالء 

 .، بصورة جيدة جداً الفروع–مدراء األقسام و

 يتلقى الموظفين دورات ومحاضرات عملية عن هاناتفق أفراد العينة على كما  -

تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب الموظفين  و،كيفية مكافحة عمليات غسيل األموال

عدم اإللمام بلغات أجنبية يعيق عمليات البحث و التحقق يعد و، في اإلدارة العليا

تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب الموظفين في دائرة  و، المشبوهةمن العمليات

يتم تعريف الموظفين باللوائح والقوانين ،  الدائرة القانونية وفيالتدقيق الداخلي

يوجد خطة واضحة لتدريب  و،الدولية المتعلقة بالمراقبة على غسيل األموال

،  غسيل األموالالموظفين على طرق مراقبة العمليات المصرفية من عمليات

يلتزم المصرف بتدريب الموظفين بشكل دوري وباستخدام أحدث األساليب و

يتم االستفادة من نتائج التقييم لبرامج التدريب في  و،المالئمة في هذا المجال

يتم إصدار نشرات توعية وتثقيف بظاهرة غسيل األموال وأثارها ، تطوير أدائها

تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب الموظفين ، رفالسلبية لجميع المتعاملين مع المص

 . ، يتم التطبيق بصورة جيدةفي باقي األقسام

يتم المشاركة بالمؤتمرات والفعاليات العلمية والمهنية و ورشات كما يتبين انه  -

يتم االستعانة بخبرات متخصصة  و،العمل لترسيخ ثقافة مكافحة غسيل األموال

 الكفاءات البشرية المؤهلة لدائرة أو وظيفة يتم استقطاب، لتدريب الموظفين

يرصد المصرف ميزانية محددة لبرامج التدريب والتثقيف ، مكافحة غسيل األموال

 .، بصورة منخفضةلمكافحة عمليات غسيل األموال

يوجد التزام لدى المصارف العاملة في قطاع غزة بوضوح األدلة اإلرشادية و التوجيهية  .6

 :وذلك من خالل% 71.18ألموال بنسبة بمكافحة عمليات غسيل ا

يتم توزيع اإلرشادات التوجيهية ودليل اإلجراءات الخاص بمكافحة غسيل األموال  -

 .على اإلدارة العليا، بصورة جيدة جداً

بينما تصدر سلطة النقد تعليمات واضحة و ملزمة حول إجراءات مكافحة غسيل  -

كافحة غسيل األموال مجدية  اإلجراءات واألنظمة المتبعة في موتعداألموال،

 تتوفر البيانات واإلرشادات عن اإلجراءات المطلوب إتباعها لمتابعة ووفعالة،

 يوجد قبول واقتناع من موظفي المصرف باإلجراءات كماالعمليات المالية المشبوهة،
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 يصدر المصرف دليل إجراءات خاص لدائرة والمطبقة لمكافحة غسيل األموال،

 . يتم تطويره بشكل مستمر، يتم تطبيق هذه الفقرات بصورة جيدةالمراجعة الداخلية

يتم ويصدر المصرف دليل داخلي لإلجراءات واضح و ملزم يتعلق بغسيل األموال،  -

تطوير وتحديث اإلجراءات واألنظمة المتبعة في مكافحة غسيل األموال بشكل 

 .دوري منتظم، بصورة منخفضة

اد العينة حول اإلجراءات التي يتخذها المصرف  أراء سلبية إلفركما يتبين أن هناك -

توزيع اإلرشادات التوجيهية وبالنسبة ل، لها العمالءو قبوللمكافحة غسيل األموال 

، ودليل اإلجراءات الخاص بمكافحة غسيل األموال على جميع العاملين في المصرف

 .حيث تحتاج الفقرتان إلى إعادة نظر من المصارف

 حول دور المصارف في 0.05راد العينة عند مستوى داللة توجد فروق في أراء أف .7

 ).العمر، التخصص(الرقابة على عمليات غسيل األموال ُيعزى لمتغير 

 حول دور المصارف في 0.05ال توجد فروق في أراء أفراد العينة عند مستوى داللة  .8

ظيفي، المؤهل العلمي،المسمى الو(الرقابة على عمليات غسيل األموال ُيعزى لمتغير

 سنة فأكثر 5-15لديهم خبرة من  % 73.8، وتبين الدراسة أن ما نسبته )الخبرة العملية

 عام 40تقل أعمارهم عن  % 64.70وهذا يجسد توفر الخبرة والدراية بالعمل، و أن  

يحملون شهادة البكالوريس ومعظمهم من خريجي  % 80.7أي من فئة الشباب ، وان 

، وهذا يساعدهم على تفهم أهمية الدور  % 88.2ها بنسبة كلية التجارة بمختلف أقسام

الرقابي للمصارف على عمليات غسيل األموال لحمايتها من االنهيار وحماية المجتمع 

 .   من أثارها السلبية
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  :التوصيات
  

بهدف تفعيل دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل األموال ، وفي ضوء تحليل نتائج 

اسة ، تقترح الباحثة مجموعة من التوصيات لصناع القرار في المصارف ولكل من يهتم الدر

  :بهذا الموضوع

 :التحقق من العميل من خالل بضرورة االهتمام بااللتزام  .1

ل العميل في دائرة الشك في حالة التعامل تحت اسم يدخ:  أنالمحافظة على -

جراءات واضحة لفتح  يتم اعتماد إو أن مستعار أو وهمي أو حساب رقمي،

 رفض فتح حساب للعميل أو والحسابات لجميع العمالء و بجميع أنواعها، 

يفاء إجراءات التعرف على الدخول في أي معاملة مصرفية في حال عدم است

الحصول على صورة طبق األصل من الوثائق الرسمية للتحقق من هويته،و 

 .يل أو جمعية خيريةهوية العميل سواء كان شخص طبيعي أو معنوي أو وك

التحقق من هوية العميل بصرف النظر عن قيمة :  إجراءاتمن خالل تعزيز -

ل العميل في دائرة الشك في ودخ المطلوب إجراءها في حالة الشك، والعملية

وافق إجراءات التحقق من العميل تحالة إجراء عمليات ليس لها مبرر اقتصادي، 

ل العميل في دائرة الشك في ودخته، المخاطرة المتوقعة من معامالمع درجة 

ني للعميل أو عاداته أو شخصيته، حالة وجود تفاوت بين العملية والنشاط المه

ل العميل في دائرة الشك في حالة إجراء العملية في ظروف غير اعتيادية ودخ

م موظفو يامن التعقيد، تحديث المعلومات الخاصة بالعميل بشكل دوري، ق

ضرورة بزيارة ميدانية للتحقق من طبيعة العمليات التي المصرف في حالة ال

 .يقوم بها العميل

القة العميل مع الحصول على معلومات كافية حول عآلية : من خالل تطوير -

سقف اإليداعات والسحوبات النقدية لد المصرف يحد تآلية المصارف األخرى،

قق من هوية كمالها التح التي يحتاج است والتحويالت الواردة من الخارجو

تتضمن مصدر األموال بحيث  تاإليداعابالخاصة نماذج ال تطويرالعميل، 

 تحديث المعلومات الخاصةوز اإليداع أو مجاميعه سقف معين، المودعة عند تجا

 بعض العمالء الخاصين من التقيد اءعفبالمستفيد النهائي بشكل دوري ، إ

 الحصول و آليةارة العليا، باإلجراءات المتبعة بعد الحصول على موافقة اإلد

 .على موافقة اإلدارة العليا إلنشاء عالقة مع شخصيات سياسية
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 :التركيز على فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة من خالل .2

المحافظة على أن تتم عملية المراجعة لحركات المبالغ الكبيرة والتي تتجاوز  -

 .المؤشر المعتمد

ل نتائج تطبيق الرقابة زويد اإلدارة العليا بالتقارير حوت:  إجراءاتمن خالل تعزيز -

 مراقبة موظفي المصرف الحتمال تواطئهم مع غاسلي األموال، متابعةالداخلية، 

سياسة واضحة لمكافحة لق المصرف يطبومراقبة الحسابات بشكل مستمر،  ت

ضمن إجراءات الرقابة موال معتمدة من مجلس اإلدارة، تعمليات غسيل األ

داخلية تدابير تتعلق بالتأكد من مدى االلتزام بها، مراقبة التحويالت المتتالية من ال

 أو إلى حساب العميل أو حساباته في الخارج، التحقق من استكمال نماذج تسجيل

د مستوى الرقابة المطبقة وفترات المراجعة اعتمالعميل والمعلومات الخاصة به، ا

مة الرقابة  من العميل، تطوير وتحديث أنظعلى حجم و درجة المخاطرة المتوقعة

تطوير التكنولوجيا المستخدمة بشكل مستمر لمراقبة الداخلية بشكل دوري ،و 

 .ومتابعة مختلف أنواع الحسابات

مراقبة المعامالت المالية غير العادية والتي تتم عبر أنظمة : من خالل تطوير  -

لموظفين المتساهلين في تطبيق  تشديد الرقابة على اأساليبالتحويل االلكتروني،

متواصلة لعمالء المصرف ذوي المراقبة ال اتاإلجراءات المطلوبة، إجراء

 .الشخصيات السياسية

ضرورة االهتمام بالتجهيزات لمكافحة عمليات غسيل األموال والتي تشمل اللجان  .3

 :والوحدات اإلدارية وذلك من خالل

 إجراءات ،التعاميم الصادرة ءات و متابعة االلتزام بالسياسات واإلجرا:تعزيز -

 المصرف راخطإ ،المراجعة والمتابعة بسرية تامة للتأكد من التحقق من العميل

تنسيق وتحديد  ال،سلطة النقد عن أية حاالت تستهدف غسيل األموال أو يشتبه فيها

للصالحيات و المسئوليات بين المراقب الداخلي والموظف المختص في مكافحة 

الرقابة، (ضع المصرف سياسة رقابية مكتوبة توضح مجاالت و، لغسيل األموا

الموظف المختص برفع / م الوحدةيا ق،)التوقيت، المسؤوليات، درجة الرقابة

تمتع  ،تقارير دورية لإلدارة العليا لإلطالع بالحاالت المكتشفة أو المشبوهة

لمالية المشرف بصالحيات اإلطالع المباشر وغير المباشر على المعلومات ا

اإلدارات و استالم تقارير الشك من الموظفين ،واإلدارية والقانونية لممارسة مهامه

مراعاة عدم عرقلة العمليات المصرفية بسبب متطلبات ، والفروع بشكل مستمر
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 استخدام برامج معلوماتية متخصصة الستخالص ،الحيطة والحذر اإلضافية

 .التقارير الالزمة

عالمية للمتابعة البيانات المتطورة وقواعد البرامج للدام ستخالا:  من خالل تطوير -

وقائية الجراءات اإلق المصرف يطبت ،والكشف المبكر عن العمليات المشبوهة

 دراسة وتحليل المعامالت المشبوهة ونشرها للتوعية ،لمكافحة غسيل األموال

ليا لإلطالع الموظف المختص برفع تقارير دورية لإلدارة الع/ م الوحدةياق، والحذر

التنسيق التام مع كافة المصارف المحلية ، بالمستجدات القانونية والتشريعية

موظف يختص /د دائرةووج ،والدولية لمواجهة المعامالت غير العادية والمشبوهة

 .عالجية لمكافحة غسيل األموالالجراءات اإلق يطبت ، بمكافحة غسيل األموال

 :ين و التشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد من خاللالتأكيد على أهمية التقيد بالقوان .4

 تطبيق المصرف إلجراءات مكافحة غسيل األموال لتجنب المقاطعة، :عزيزت -

التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية والمصارف في التعرف على المعامالت المالية 

جابية ستندات لمدة خمس سنوات أو أكثر، النظرة االيالمشبوهة، االحتفاظ بالم

غسيل األموال، التأكد من التزام مكافحة  إجراءات  الحقيقي منهدفللموظف عن ال

د ووجن بقوانين مكافحة غسيل األموال، فروع المصارف األجنبية العاملة في فلسطي

اتصال دائم مع الجهات الرقابية والقانونية للتحقق من تطبيق أي إجراءات ولوائح، 

 األجنبية العاملة في فلسطين للرقابة الفعالة من التأكد من خضوع فروع المصارف

 .مصارفها المركزية

والتي ) الخارجية( أساليب التأكد من التزام المصارف المراسلة :من خالل تطوير -

د اتصال و تنسيق دائم مع ووجا بقوانين مكافحة غسيل األموال، يتم التعامل معه

 .وتعميق أواصر التعاون الدولي المنظمات الدولية واإلقليمية والعربية المختصة

تطبيق التوصيات األربعين الصادرة عن لجنة العمل المالي االهتمام بمن خالل  -

  ). fatf(الدولية 

 :ضرورة االهتمام بتدريب وتأهيل الموظفين من خالل .5

موظف ( االهتمام بتدريب الموظفين ذوي العالقة المباشرة مع العمالء  :تعزيز -

 . الفروع– مدراء األقسام و، ن فتح الحسابات عينالمسئول،و )التلر

تلقى الموظفين دورات ومحاضرات عملية عن كيفية مكافحة  :من خالل تطوير -

اإللمام بلغات ، االهتمام بتدريب الموظفين في اإلدارة العليا، عمليات غسيل األموال

بتدريب االهتمام ، االهتمام بتدريب الموظفين في دائرة التدقيق الداخلي، أجنبية 

تعريف الموظفين باللوائح والقوانين الدولية المتعلقة ، الموظفين في الدائرة القانونية
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د خطة واضحة لتدريب الموظفين على طرق ووج، بالمراقبة على غسيل األموال

م المصرف بتدريب التزا، مراقبة العمليات المصرفية من عمليات غسيل األموال

 االستفادة ،حدث األساليب المالئمة في هذا المجالالموظفين بشكل دوري وباستخدام أ

إصدار نشرات توعية وتثقيف ، من نتائج التقييم لبرامج التدريب في تطوير أدائها

االهتمام ، بظاهرة غسيل األموال وأثارها السلبية لجميع المتعاملين مع المصرف

 . المصرفقسامأبتدريب الموظفين في باقي 

المؤتمرات والفعاليات العلمية والمهنية و ورشات في ة المشاركب :االهتمامضرورة  -

 ، واالستفادة من تجارب الدول المتقدمةالعمل لترسيخ ثقافة مكافحة غسيل األموال

استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة ، االستعانة بخبرات متخصصة لتدريب الموظفين

محددة لبرامج رصد المصرف ميزانية ، لدائرة أو وظيفة مكافحة غسيل األموال

 .التدريب والتثقيف لمكافحة عمليات غسيل األموال

التأكيد على أهمية وضوح األدلة اإلرشادية و التوجيهية الخاصة بمكافحة عمليات غسيل  .6

 :األموال من خالل

تعزيز توزيع اإلرشادات التوجيهية ودليل اإلجراءات الخاص بمكافحة غسيل  -

 .األموال على اإلدارة العليا

 ما تصدره سلطة النقد من تعليمات واضحة و ملزمة حول إجراءات مكافحة :تطوير -

بحيث تكون غسيل األموال، اإلجراءات واألنظمة المتبعة في مكافحة غسيل األموال 

ر البيانات واإلرشادات عن اإلجراءات المطلوب إتباعها لمتابعة يتوفأكثر فاعلية، 

 بما يزيد من بقة لمكافحة غسيل األموالاإلجراءات المطالعمليات المالية المشبوهة، 

الخاص جراءات إلدليل من  المصرف اتراصدتطوير إ و،قناعة وقبول الموظف لها

 .دائرة المراجعة الداخلية بشكل مستمرب

ر المصرف دليل داخلي لإلجراءات واضح و ملزم يتعلق اصد بإ:االهتمامضرورة  -

متبعة في مكافحة غسيل األموال تحديث اإلجراءات واألنظمة الب وبغسيل األموال،

 . منتظم وبشكل دوري

مراجعة أسباب عدم قبول العمالء لإلجراءات التي يتخذها المصرف : التركيز على  -

 مراجعة عملية توزيع اإلرشادات التوجيهية ودليل ولمكافحة غسيل األموال ،

تى حاإلجراءات الخاص بمكافحة غسيل األموال على جميع العاملين في المصرف 

 .إصدارهايتحقق الهدف المنشود من 
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  :الدراسات المقترحة
 –الدور اإلشرافي والرقابي للمصارف المركزية في مكافحة عمليات غسيل األموال  .1

 ).دراسة تطبيقية على سلطة النقد الفلسطينية(

دراسة مدى التزام المصارف والمؤسسات المالية العاملة في فلسطين بقانون مكافحة  .2

 .يل األموالعمليات غس

اثر استخدام المصارف و المؤسسات المالية للتكنولوجيا وقواعد البيانات في مواجهة  .3

 .عمليات غسيل األموال

 في سلطة النقد دراسة اثر إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة عمليات غسيل األموال .4

 . الفلسطينية
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  )1(ملحق رقم 

  

  قائمة بأسماء المحكمين

  

  المسمى الوظيفي  االسم  الرقم
 مساعد نائب الرئيس للشئون اإلدارية      -رةأستاذ في كلية التجا     علي شاهين.د  1

   الجامعة اإلسالمية غزة–
   الجامعة اإلسالمية غزة–رئيس قسم المحاسبة  حمدي زعرب.د  2
  الجامعة اإلسالمية غزة–أستاذ في كلية التجارة   عالء الرفاتي.د  3
 الجامعة  -رئيس قسم إدارة األعمال والعلوم المالية والمصرفية        يوسف بحر.د  4

  سالمية غزةاإل
  الجامعة اإلسالمية غزة–أستاذ في كلية التجارة   يوسف جربوع.د  5
  الجامعة اإلسالمية غزة– عميد التعليم المستمر  سمير صافي.د  6
  الجامعة اإلسالمية غزة–أستاذ مساعد في كلية التجارة   نافذ بركات.د  7
غـزة  مساعد المدير العام لبنك فلـسطين المحـدود فـروع             اسمت الريس  8

  )  سابقاً(والضفة
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  )2(ملحق رقم 

  )االستبانة(
  

  

  غزة-الجامــعة اإلسالمية

  عمـادة الدراسـات العليـا

  كليــــة التجــــارة

  اسبة ـــم المحــقسـ

  
  
  
  
  

   األخت الكريمة...األخ الكريم 
  

  ،،،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

  : االستبانة التي تم وضعها لدراسةأرجو من حضرتكم اإلجابة على أسئلة
  

 دراسة تطبيقية على المصارف -دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل األموال " 

  ".الفلسطينية في قطاع غزة
  

إن هذه االستبانة هي جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويـل               

 في الحصول على    ةللجهد الذي تبذلونه لمساعدة الباحث    ومساهمتكم هي محل تقدير واحترام نظراً       

معلومات واقعية وحقيقية عن موضوع البحث مما يشكل دعما للبحث العلمـي ،ولـن تـستخدم                

  .إجاباتكم ألي أغراض أخرى إال البحث العلمي

  

  ولكم وافر الشكر والتقدير،،،

  الباحثة                                                                               

     رنا العاجز                                                                            
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  :بيانات عامة: أوال
  

  :تنطبق عليكمقابل العبارة التي ) √ ( الرجاء وضع أشارة 
 :العمر .1

  (   ). سنة فأآثر50       (   ) 50 اقل من -40       (   ) 40 اقل من-30    (   )  سنة  30أقل من  

 :المؤهل العلمي .2

   (   ).دراســـات عليـــا       (   ) بكالوريوس        (   ) دبلــــــــــــــــوم      (   )  ثانوية عامة فأقل 

 :التخصص .3

  ).  (ُأخرى حددها         ) (  محــــــــــــاسبة      (   ) إدارة أعمال      (   )  علوم مالية و مصرفية 

 :المسمى الوظيفي .4

 . (   )   مــدير عـام(   )  مـدير فرع    (   ) مدير دائـرة    (   ) رئيـس قســــم (   )      مــــــراقب  

 :الخبرة العملية .5

 (  ).  سنة فأآثر15   )  ( سنة 15 اقل من-10    (   ) واتسن10 اقل من -5   (   )  واتسن 5أقل من 

 :القسم الذي يعمل فيه المستجيب .6

  (   ) الودائع      (   )       التسهيالت (   )          الحواالت (   )       الخزينة (   ) الرقابة الداخلية 

   ).      (  ُأخرى حددها(   )          خدمة العمالء        (   )            المقاصة (   ) المحـــــــــاسبة 

 : حجم المصرف الذي تعمل فيهيعد .7

  .(   )صغيـــــــــر         (   ) متـــــــــــــــوسط       (   )  كبيـــــر

 :يعد المصرف الذي تعمل فيه .8

  .(   )أجنبـــــــــي         (   ) عــــــــــــــــــربي      (   )  وطنــــي
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  : في مؤسستكرة التي تعكس الواقع الفعليمقابل العبا ) √(  الرجاء وضع أشارة :ثانيا
  

  :التحقق من العميل
موافق   الـبـيــــــان

  بشدة
غير   ال ادري  موافق

  موافق
غير موافق 

  بشدة

يتم اعتماد إجراءات واضحة لفتح الحسابات لجميع العمالء و بجميع            1
  .أنواعها

          

 المطلوب  يتم التحقق من هوية العميل بصرف النظر عن قيمة العملية           2
  .إجراءها في حالة الشك

          

يوجد نماذج خاصة لإليداعات تتضمن مصدر األموال المودعة عنـد            3
  .تجاوز اإليداع أو مجاميعه سقف معين

          

يحدد المصرف سقف اإليداعات والسحوبات النقديـة و التحـويالت            4
  .الواردة من الخارج التي يحتاج استكمالها التحقق من هوية العميل

          

يتم الحصول على صورة طبق األصل من الوثائق الرسمية للتحقـق             5
من هوية العميل سواء كان شخص طبيعي أو معنـوي أو وكيـل أو              

  .جمعية خيرية

          

يقوم موظفو المصرف في حالة الضرورة بزيارة ميدانية للتحقق من            6
  .طبيعة العمليات التي يقوم بها العميل

          

لى معلومات كافية حول عالقة العميل مع المـصارف   يتم الحصول ع    7
  .األخرى

          

يتم رفض فتح حساب للعميل أو الدخول في أي معاملة مصرفية فـي        8
  .حال عدم استيفاء إجراءات التعرف على هويته

          

            .يتم تحديث المعلومات الخاصة بالعميل بشكل دوري  9
            فيد النهائي بشكل دورييتم تحديث المعلومات الخاصة بالمست  10
يعفى بعض العمالء الخاصين من التقيد بـاإلجراءات المتبعـة بعـد              11

  .الحصول على موافقة اإلدارة العليا
          

يتم الحصول على موافقة اإلدارة العليا إلنشاء عالقة مع شخـصيات             12
  .سياسية

          

ة المتوقعة من   تتوافق إجراءات التحقق من العميل مع درجة المخاطر         13
  .معامالته

          

  :يدخل العميل في دائرة الشك في حالة  14
            . التعامل تحت اسم مستعار أو وهمي أو حساب رقمي  -
            .إجراء عمليات ليس لها مبرر اقتصادي  -
وجود تفاوت بين العملية والنـشاط المهنـي للعميـل أو عاداتـه أو                -

  .شخصيته
          

            .في ظروف غير اعتيادية من التعقيدإجراء العملية   -
  

  إجراءات الرقابة الداخلية
موافق   الـبـيــــــان

غير   ال ادري  موافق  بشدة
  موافق

غير موافق 
  بشدة

            .تتم متابعة ومراقبة الحسابات بشكل مستمر  1
تتم عملية المراجعة لحركات المبالغ الكبيرة والتي تتجاوز المؤشـر            2

  .المعتمد
          

يطبق المصرف سياسة واضحة لمكافحة عمليات غـسيل األمـوال            3
  .معتمدة من مجلس اإلدارة

          

تتضمن إجراءات الرقابة الداخلية تدابير تتعلق بالتأكـد مـن مـدى       4
  .االلتزام بها

          

يتم التحقق من استكمال نماذج تسجيل العميل والمعلومات الخاصـة            5
  .به

          

ة متواصلة لعمـالء المـصرف ذوي الشخـصيات         يتم إجراء مراقب    6
  .السياسية

          

تتم مراقبة المعامالت المالية غير العادية والتي تـتم عبـر أنظمـة            7
  .التحويل االلكتروني

          

          تعتمد مستوى الرقابة المطبقة وفترات المراجعة على حجم و درجة            8
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  .المخاطرة المتوقعة من العميل
            .ة العليا بالتقارير حول نتائج تطبيق الرقابة الداخليةيتم تزويد اإلدار  9

            .يتم تطوير وتحديث أنظمة الرقابة الداخلية بشكل دوري  10
يتم مراقبة التحويالت المتتالية من أو إلى حساب العميل أو حساباته             11

  . في الخارج
          

            .األمواليتم مراقبة موظفي المصرف الحتمال تواطئهم مع غاسلي   12
يتم تشديد الرقابة على الموظفين المتساهلين في تطبيق اإلجـراءات            13

  .المطلوبة
          

يتم تطوير التكنولوجيا المستخدمة بشكل مستمر لمراقبـة ومتابعـة            14
  .مختلف أنواع الحسابات

          

  

  تجهيزات المصارف لمكافحة غسيل األموال وتشمل اللجان و الوحدات اإلدارية
موافق   الـبـيــــــان

غير   ال ادري  موافق  بشدة
  موافق

غير موافق 
  بشدة

            .يتم متابعة االلتزام بالسياسات واإلجراءات والتعاميم الصادرة  1
يتم مراعاة عدم عرقلة العمليات المصرفية بسبب متطلبات الحيطة           2

  .والحذر اإلضافية
          

ات عالمية للمتابعة والكشف    يتم استخدام برامج متطورة وقواعد بيان       3
  .المبكر عن العمليات المشبوهة

          

يتم استالم تقارير الشك من الموظفين و اإلدارات والفروع بـشكل             4
  .مستمر

          

يتم التنسيق التام مع كافة المصارف المحلية والدوليـة لمواجهـة             5
  .المعامالت غير العادية والمشبوهة

          

ة والمتابعة بسرية تامة للتأكد من التحقق من        تتم إجراءات المراجع    6
  .العميل

          

يتم استخدام برامج معلوماتية متخصـصة السـتخالص التقـارير            7
  .الالزمة

          

يتمتع المشرف بصالحيات اإلطالع المباشر وغير المباشر علـى           8
  .المعلومات المالية واإلدارية والقانونية لممارسة مهامه

          

            .وتحليل المعامالت المشبوهة ونشرها للتوعية والحذريتم دراسة   9
يضع المصرف سياسة رقابية مكتوبة توضح مجـاالت الرقابـة،            10

  .، درجة الرقابةتالتوقيت، المسؤوليا
          

يوجد تنسيق وتحديد للصالحيات و المـسئوليات بـين المراقـب             11
  .الداخلي والموظف المختص في مكافحة غسيل األموال

          

يخطر المصرف سلطة النقد عن أيـة حـاالت تـستهدف غـسيل               12
  .األموال أو يشتبه فيها

          

            .موظف يختص بمكافحة غسيل األموال/يوجد دائرة  13
  : الموظف المختص برفع تقارير دورية لإلدارة العليا لإلطالع /  تقوم الوحدة14
            .بالحاالت المكتشفة أو المشبوهة  -
            .مستجدات القانونية والتشريعيةبال  -

  :يطبق المصرف إجراءات15
            .وقائية لمكافحة غسيل األموال  
            .عالجية لمكافحة غسيل األموال  

  

  التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد
موافق   الـبـيــــــان

غير   ال ادري  موافق  بشدة
  موافق

غير موافق 
  بشدة

يتم تطبيق التوصيات األربعين الصادرة عن لجنة العمل المـالي            1
   ). fatf(الدولية 

          

يوجد اتصال و تنسيق دائم مع المنظمـات الدوليـة واإلقليميـة              2
  .والعربية المختصة

          

يوجد اتصال دائم مع الجهات الرقابية والقانونية للتحقـق مـن             3
  .تطبيق أي إجراءات ولوائح
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            .تم االحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات أو أكثري  4
يتم التأكد من خضوع فروع المصارف االجنبية العاملـة فـي             5

  .فلسطين للرقابة الفعالة من مصارفها المركزية
          

يتم التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية والمصارف في التعـرف            6
  .على المعامالت المالية المشبوهة

          

طبق المصرف إجراءات مكافحـة غـسيل األمـوال لتجنـب           ي  7
  .المقاطعة

          

رأيـك  ( تهدف إجراءات غسيل األموال إلى حماية المـصارف           8
  ).الشخصي

          

يتم التأكد من التزام فروع المـصارف االجنبيـة العاملـة فـي        9
  .فلسطين بقوانين مكافحة غسيل األموال

          

والتي يـتم   ) الخارجية(رف المراسلة   يتم التأكد من التزام المصا      10
  .التعامل معها بقوانين مكافحة غسيل األموال

          

  
  تدريب وتأهيل الموظفين

موافق   الـبـيــــــان  
غير   ال ادري  موافق  بشدة

  موافق
غير موافق 

  بشدة

يوجد خطة واضحة لتدريب المـوظفين علـى طـرق مراقبـة              1
  .موالالعمليات المصرفية من عمليات غسيل األ

          

يتلقى الموظفين دورات ومحاضرات عملية عن كيفية مكافحـة           2
  .عمليات غسيل األموال 

          

يلتزم المصرف بتدريب الموظفين بشكل دوري وباستخدام أحدث          3
  .األساليب المالئمة في هذا المجال

          

يتم تعريف الموظفين باللوائح والقوانين الدولية المتعلقة بالمراقبة          4
  .على غسيل األموال

          

 العلمية والمهنية و ورشات     تيتم المشاركة بالمؤتمرات والفعاليا     5
  .العمل لترسيخ ثقافة مكافحة غسيل األموال

          

عدم اإللمام بلغات أجنبية يعيق عمليات البحث و التحقـق مـن              6
  .العمليات المشبوهة

          

ئرة أو وظيفة مكافحة    يتم استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة لدا       7
  .غسيل األموال

          

يتم إصدار نشرات توعية وتثقيـف بظـاهرة غـسيل األمـوال            8
  .وأثارها السلبية لجميع المتعاملين مع المصرف

          

            .يتم االستعانة بخبرات متخصصة لتدريب الموظفين  9
 لبـرامج التـدريب والتثقيـف       ةيرصد المصرف ميزانية محدد     10

  مليات غسيل األموال لمكافحة ع
          

            . لبرامج التدريب في تطوير أدائهاميتم االستفادة من نتائج التقيي  11
  :تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب الموظفين في المستويات التالية  12
            ).موظف التلر( الموظفين ذوي العالقة المباشرة مع العمالء   -
            .المسئول عن فتح الحسابات  -
            . الفروع–مدراء األقسام   -
            .اإلدارة العليا  -
            .دائرة التدقيق الداخلي  -
            .الدائرة القانونية  -
            .باقي األقسام  -

  
  وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيه إلجراءات المكافحة

موافق   الـبـيــــــان
غير   ال ادري  موافق  بشدة

  موافق
غير موافق 

  بشدة

يصدر المصرف دليل داخلي لإلجراءات واضح و ملزم يتعلـق            1
  .بغسيل األموال

          

اإلجراءات واألنظمة المتبعة في مكافحة غسيل األموال مجديـة           2
  .وفعالة
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يتم تطوير وتحديث اإلجراءات واألنظمة المتبعة فـي مكافحـة            3
  .غسيل األموال بشكل دوري منتظم

          

ل إجراءات خاص لدائرة المراجعة الداخلية      يصدر المصرف دلي    4
  .يتم تطويره بشكل مستمر

          

تصدر سلطة النقد تعليمات واضحة و ملزمة حـول إجـراءات             5
  .مكافحة غسيل األموال

          

تتوفر البيانات واإلرشادات عن اإلجراءات المطلـوب إتباعهـا           6
  .لمتابعة العمليات المالية المشبوهة

          

 التي يتخذها المصرف لمكافحة غسيل األموال تلقـى         اإلجراءات  7
  . قبوال من العمالء

          

يوجد قبول واقتناع من موظفي المصرف باإلجراءات المطبقـة           8
  .لمكافحة غسيل األموال

          

  :يتم توزيع اإلرشادات التوجيهية ودليل اإلجراءات الخاص بمكافحة غسيل األموال على  9
            .اإلدارة العليا  -
            .جميع العاملين في المصرف  -
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  )3(ملحق رقم 

  جداول اختبار االستبانة

  
  )1(جدول رقم 

  والدرجة الكلية لفقراته) التحقق من العميل(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول

 الفقرةمسلسل
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 المعنوية

1 
 إجراءات واضحة لفتح الحسابات لجميع العمالء و بجميـع          يتم اعتماد 
  0.049  0.362  .أنواعها

2 
يتم التحقق من هوية العميل بصرف النظر عن قيمة العملية المطلوب           

  0.028  0.401  .إجراءها في حالة الشك

3 
يوجد نماذج خاصة لإليداعات تتضمن مصدر األموال المودعة عنـد          

  0.010  0.464  .قف معينتجاوز اإليداع أو مجاميعه س

4 
يحدد المصرف سقف اإليداعات والسحوبات النقديـة و التحـويالت          

  0.011  0.458  .الواردة من الخارج التي يحتاج استكمالها التحقق من هوية العميل

5 
يتم الحصول على صورة طبق األصل من الوثائق الرسمية للتحقـق           

أو وكيـل أو    من هوية العميل سواء كان شخص طبيعي أو معنـوي           
  .جمعية خيرية

0.556  0.001  

6 
يقوم موظفو المصرف في حالة الضرورة بزيارة ميدانية للتحقق مـن           

 0.010  0.464  .طبيعة العمليات التي يقوم بها العميل

7 
يتم الحصول على معلومات كافية حول عالقة العميل مع المـصارف           

 0.015  0.439  .األخرى

8 
 الدخول في أي معاملة مصرفية فـي        يتم رفض فتح حساب للعميل أو     

  0.010 0.464  .حال عدم استيفاء إجراءات التعرف على هويته

  0.001  0.560  .يتم تحديث المعلومات الخاصة بالعميل بشكل دوري 9
  0.046  0.367  يتم تحديث المعلومات الخاصة بالمستفيد النهائي بشكل دوري 10

11 
بـاإلجراءات المتبعـة بعـد      يعفى بعض العمالء الخاصين من التقيد       

  0.015 0.440  .الحصول على موافقة اإلدارة العليا

12 
يتم الحصول على موافقة اإلدارة العليا إلنشاء عالقة مع شخـصيات           

  0.029  0.400  .سياسية

13 
تتوافق إجراءات التحقق من العميل مع درجة المخاطرة المتوقعة من          

  0.002  0.543  .معامالته

1-14 
ل في دائرة الشك في حالة التعامل تحت اسم مـستعار أو            يدخل العمي 

  0.041  0.376  . وهمي أو حساب رقمي

2-14 
يدخل العميل في دائرة الشك في حالة إجراء عمليات ليس لها مبـرر             

  0.000  0.603  .اقتصادي

3-14  
يدخل العميل في دائرة الشك في حالة وجود تفـاوت بـين العمليـة              

  0.004  0.507  . عاداته أو شخصيتهوالنشاط المهني للعميل أو

4-14  
يدخل العميل في دائرة الشك في حالة إجراء العملية في ظروف غير            

 0.000  0.681  .اعتيادية من التعقيد

    0.361 تساوي28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  )2(جدول رقم 
  والدرجة الكلية لفقراته) إجراءات الرقابة الداخلية:(الثاني معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال 

 الفقرة مسلسل
معامل 

 االرتباط
 مستوى المعنوية

  0.016  0.437  .تتم متابعة ومراقبة الحسابات بشكل مستمر 1

2 
تتم عملية المراجعة لحركات المبالغ الكبيرة والتي تتجـاوز         

  0.009  0.471  .المؤشر المعتمد

3 
 سياسة واضحة لمكافحة عمليـات غـسيل        يطبق المصرف 

  0.017  0.431  .األموال معتمدة من مجلس اإلدارة

4 
تتضمن إجراءات الرقابة الداخلية تدابير تتعلق بالتأكـد مـن          

  0.000  0.617  .مدى االلتزام بها

5 
يتم التحقق من استكمال نماذج تسجيل العميل والمعلومـات         

  0.002  0.537  .الخاصة به

6 
مراقبـة متواصـلة لعمـالء المـصرف ذوي         يتم إجـراء    

  0.001  0.562  .الشخصيات السياسية

7 
تتم مراقبة المعامالت المالية غير العادية والتي تـتم عبـر           

  0.002  0.549  .أنظمة التحويل االلكتروني

8 
تعتمد مستوى الرقابة المطبقة وفترات المراجعة على حجم و         

  0.000  0.670  .درجة المخاطرة المتوقعة من العميل

9 
يتم تزويد اإلدارة العليا بالتقارير حول نتائج تطبيق الرقابـة          

  0.000  0.606  .الداخلية

  0.002  0.550  .يتم تطوير وتحديث أنظمة الرقابة الداخلية بشكل دوري 10

11 
يتم مراقبة التحويالت المتتالية من أو إلى حساب العميـل أو           

  0.001  0.560  . حساباته في الخارج

12 
م مراقبة موظفي المصرف الحتمال تواطئهم مع غاسـلي         يت

  0.000  0.631  .األموال

13 
يتم تشديد الرقابة على الموظفين المتـساهلين فـي تطبيـق           

  0.001  0.569  .اإلجراءات المطلوبة

14 
يتم تطوير التكنولوجيا المستخدمة بشكل مـستمر لمراقبـة         

 0.013  0.447  .ومتابعة مختلف أنواع الحسابات

   0.361 تساوي28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rة قيم
  

  )3(جدول رقم 
تجهيزات المصارف لمكافحة غسيل األموال وتشمل (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث 
  والدرجة الكلية لفقراته) اللجان و الوحدات اإلدارية

معامل  الفقرة مسلسل
 معنويةمستوى ال االرتباط

1 
يتم متابعة االلتزام بالسياسات واإلجراءات والتعاميم 

  0.000  0.615  .الصادرة

2 
يتم مراعاة عدم عرقلة العمليات المصرفية بسبب متطلبات 

  0.000  0.633  .الحيطة والحذر اإلضافية

3 
يتم استخدام برامج متطورة وقواعد بيانات عالمية للمتابعة 

  0.000  0.612  . المشبوهةوالكشف المبكر عن العمليات

4 
يتم استالم تقارير الشك من الموظفين و اإلدارات والفروع 

  0.000  0.797  .بشكل مستمر

5 
يتم التنسيق التام مع كافة المصارف المحلية والدولية لمواجهة 

  0.001  0.595  .المعامالت غير العادية والمشبوهة
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معامل  الفقرة مسلسل
 معنويةمستوى ال االرتباط

6 
للتأكد من تتم إجراءات المراجعة والمتابعة بسرية تامة 

  0.000  0.819  .التحقق من العميل

7 
يتم استخدام برامج معلوماتية متخصصة الستخالص التقارير 

  0.015  0.439  .الالزمة

8 
يتمتع المشرف بصالحيات اإلطالع المباشر وغير المباشر 
  0.013  0.447  .على المعلومات المالية واإلدارية والقانونية لممارسة مهامه

9 
حليل المعامالت المشبوهة ونشرها للتوعية يتم دراسة وت

  0.000  0.646  .والحذر

10 
يضع المصرف سياسة رقابية مكتوبة توضح مجاالت 

  0.000  0.629  .، درجة الرقابةتالرقابة، التوقيت، المسؤوليا

11 
يوجد تنسيق وتحديد للصالحيات و المسئوليات بين المراقب 

  0.002  0.549  . األموالالداخلي والموظف المختص في مكافحة غسيل

12 
يخطر المصرف سلطة النقد عن أية حاالت تستهدف غسيل 

  0.000  0.747  .األموال أو يشتبه فيها

  0.001 0.591  موظف يختص بمكافحة غسيل األموال/يوجد دائرة 13

1-14 
الموظف المختص برفع تقارير دورية لإلدارة / تقوم الوحدة

  0.000  0.654  .فة أو المشبوهةالعليا لإلطالع بالحاالت المكتش

2-14 
الموظف المختص برفع تقارير دورية لإلدارة / تقوم الوحدة

  0.008  0.478  .العليا لإلطالع بالمستجدات القانونية والتشريعية

  0.020  0.423  .يطبق المصرف إجراءات وقائية لمكافحة غسيل األموال 1-15
 0.000  0.623  .سيل األمواليطبق المصرف إجراءات عالجية لمكافحة غ 2-15

 0.361 تساوي28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة  
  
  

  )4(جدول رقم 
التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة  (الرابعمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال 

  والدرجة الكلية لفقراته) النقد

معامل  الفقرة مسلسل
 مستوى المعنوية االرتباط

1 
يتم تطبيق التوصيات األربعين الصادرة عن لجنـة العمـل          

  fatf .(   0.614  0.000(المالي الدولية 

2 
يوجد اتصال و تنسيق دائم مع المنظمات الدولية واإلقليميـة          

  0.000  0.647  .والعربية المختصة

3 
ق مـن   يوجد اتصال دائم مع الجهات الرقابية والقانونية للتحق       

  0.000  0.748  .تطبيق أي إجراءات ولوائح

  0.000  0.718  .يتم االحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات أو أكثر 4

5 
يتم التأكد من خضوع فروع المصارف االجنبية العاملة فـي          

  0.000  0.696  .فلسطين للرقابة الفعالة من مصارفها المركزية

6 
والمصارف في التعرف   يتم التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية       

  0.000  0.716  .على المعامالت المالية المشبوهة

7 
يطبق المصرف إجراءات مكافحة غسيل األمـوال لتجنـب         

  0.000  0.669  .المقاطعة

8 
رأيك ( تهدف إجراءات غسيل األموال إلى حماية المصارف        

 0.000  0.666  ).الشخصي

9 
لعاملـة فـي    يتم التأكد من التزام فروع المصارف االجنبية ا       

 0.000  0.613  .فلسطين بقوانين مكافحة غسيل األموال
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معامل  الفقرة مسلسل
 مستوى المعنوية االرتباط

10 
والتـي  ) الخارجية(يتم التأكد من التزام المصارف المراسلة       

  0.000  0.729  .يتم التعامل معها بقوانين مكافحة غسيل األموال

  0.361 تساوي28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

  )5(جدول رقم 
  والدرجة الكلية لفقراته) تدريب وتأهيل الموظفين(الت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس معام

معامل  الفقرة مسلسل
 مستوى المعنوية االرتباط

1 
يوجد خطة واضحة لتدريب الموظفين على طـرق مراقبـة          

  0.000  0.738  .العمليات المصرفية من عمليات غسيل األموال

2 
ين دورات ومحاضرات عملية عن كيفية مكافحة       يتلقى الموظف 

  0.002  0.537  .عمليات غسيل األموال 

3 
يلتزم المصرف بتدريب الموظفين بشكل دوري وباسـتخدام        

  0.000  0.610  .أحدث األساليب المالئمة في هذا المجال

4 
يتم تعريف الموظفين باللوائح والقـوانين الدوليـة المتعلقـة          

 0.000  0.630  .موالبالمراقبة على غسيل األ

5 
 العلميـة والمهنيـة و      تيتم المشاركة بالمؤتمرات والفعاليـا    

  0.010  0.461  .ورشات العمل لترسيخ ثقافة مكافحة غسيل األموال

6 
عدم اإللمام بلغات أجنبية يعيق عمليات البحث و التحقق مـن     

  0.009  0.472  .العمليات المشبوهة

7 
مؤهلـة لـدائرة أو وظيفـة       يتم استقطاب الكفاءات البشرية ال    

 0.001  0.568  .مكافحة غسيل األموال

8 
يتم إصدار نشرات توعية وتثقيف بظاهرة غـسيل األمـوال          

  0.000  0.750  .وأثارها السلبية لجميع المتعاملين مع المصرف

  0.000  0.766  .يتم االستعانة بخبرات متخصصة لتدريب الموظفين 9

10 
امج التـدريب والتثقيـف      لبر ةيرصد المصرف ميزانية محدد   

  0.000  0.705  لمكافحة عمليات غسيل األموال 

11 
 لبرامج التدريب فـي تطـوير       ميتم االستفادة من نتائج التقيي    

  0.000  0.693  .أدائها

1-12 
تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب المـوظفين فـي المـستويات          

موظف ( التالية الموظفين ذوي العالقة المباشرة مع العمالء        
  ).لتلرا

0.435  0.016  

2-12 
تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب المـوظفين فـي المـستويات          

 0.000  0.659  .التالية المسئول عن فتح الحسابات

3-12 
تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب المـوظفين فـي المـستويات          

  0.039  0.379  . الفروع–التالية مدراء األقسام 

4-12 
ريب المـوظفين فـي المـستويات       تتولي اإلدارة االهتمام بتد   

  0.026  0.406  .التالية اإلدارة العليا

5-12 
تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب المـوظفين فـي المـستويات          

  0.001  0.591  .التالية دائرة التدقيق الداخلي

6-12 
تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب المـوظفين فـي المـستويات          

 0.000  0.640  .التالية الدائرة القانونية

7-12 
تتولي اإلدارة االهتمام بتدريب المـوظفين فـي المـستويات          

 0.000  0.693  .التالية باقي األقسام

  0.361 تساوي28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  )6(جدول رقم 
 إلجراءات وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيه(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس 

  والدرجة الكلية لفقراته) المكافحة

معامل  الفقرة مسلسل
 مستوى المعنوية االرتباط

1 
يصدر المصرف دليل داخلي لإلجراءات واضـح و ملـزم          

  0.000  0.785  .يتعلق بغسيل األموال

2 
اإلجراءات واألنظمة المتبعة في مكافحـة غـسيل األمـوال          

  0.000  0.718  .مجدية وفعالة

3 
ير وتحديث اإلجراءات واألنظمة المتبعة في مكافحة       يتم تطو 

  0.000  0.801  .غسيل األموال بشكل دوري منتظم

4 
يصدر المصرف دليل إجراءات خـاص لـدائرة المراجعـة          

  0.000 0.809  .الداخلية يتم تطويره بشكل مستمر

5 
تصدر سلطة النقد تعليمات واضحة و ملزمة حول إجراءات         

  0.000  0.777  .مكافحة غسيل األموال

6 
تتوفر البيانات واإلرشادات عن اإلجراءات المطلوب إتباعها       

  0.000  0.865  .لمتابعة العمليات المالية المشبوهة

7 
اإلجراءات التي يتخذها المصرف لمكافحة غـسيل األمـوال         

  0.000  0.723  . تلقى قبوال من العمالء

8 
يوجد قبول واقتناع مـن مـوظفي المـصرف بـاإلجراءات      

  0.000  0.839  .طبقة لمكافحة غسيل األموالالم

1-9 
يتم توزيع اإلرشادات التوجيهية ودليل اإلجـراءات الخـاص      

  0.000  0.797  .بمكافحة غسيل األموال على اإلدارة العليا

2-9 
يتم توزيع اإلرشادات التوجيهية ودليل اإلجـراءات الخـاص      

 0.001  0.560  .بمكافحة غسيل األموال على جميع العاملين في المصرف

  0.361 تساوي28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  
  
  
  

  )7(جدول رقم 
  الصدق البنائي لمجاالت الدراسة

 المجال
معامل  محتوى المجال

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
  0.000  0.786 التحقق من العميل األول

  0.000  0.780 إجراءات الرقابة الداخلية الثاني

 الثالث
تجهيزات المصارف لمكافحة غسيل األموال وتـشمل اللجـان و          

  0.000  0.779 الوحدات اإلدارية

  0.000  0.792 التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد  الرابع

  0.000  0.631 تدريب وتأهيل الموظفين  الخامس

  0.000  0.793 فحةوضوح األدلة اإلرشادية والتوجيه إلجراءات المكا  السادس

  0.361 تساوي28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  )8(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

 المجال
معامل  محتوى المجال

مستوى  معامل الثبات االرتباط
 المعنوية

 0.000 0.8128 0.6847 التحقق من العميل األول

 0.000 0.8599 0.7542 الرقابة الداخليةإجراءات  الثاني

 الثالث
تجهيزات المصارف لمكافحة غسيل األموال وتـشمل       

 0.000 0.8343 0.7157 اللجان و الوحدات اإلدارية

  الرابع
التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمـات سـلطة        

 0.000 0.8597 0.7540 النقد

 0.000 0.8737 0.7758 تدريب وتأهيل الموظفين  الخامس

 0.000 0.8295 0.7087 وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيه إلجراءات المكافحة  السادس

 0.000 0.8540 0.7452  جميع الفقرات

  0.396 تساوي 24 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  
  
  
  
  

  )9(جدول رقم
  )طريقة ألفا كرونباخ( معامالت الثبات 

عدد  مجالمحتوى ال المجال
 الفقرات

معامل ألفا كرونباخ 
 للثبات

 0.8371 17 التحقق من العميل األول

 0.8752 14 إجراءات الرقابة الداخلية الثاني

 الثالث
تجهيزات المصارف لمكافحة غسيل األموال وتشمل اللجان و        

 0.8535 17 الوحدات اإلدارية

 0.8641 10 مات سلطة النقدالتقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعلي  الرابع

 0.8925 18 تدريب وتأهيل الموظفين  الخامس

 0.8435 10 وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيه إلجراءات المكافحة  السادس

 0.8897 86 جميع الفقرات 
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  )10(جدول رقم 
  )Sample K-S test-1(اختبار التوزيع الطبيعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المجال
عدد  محتوى المجال

 الفقرات
 قيمة

  Zاالختبار 

مستوى 

  المعنوية

  0.228  1.041 17 التحقق من العميل األول

  0.136  1.159 14 إجراءات الرقابة الداخلية الثاني

 الثالث
تجهيزات المصارف لمكافحة غسيل األموال وتشمل اللجان و        

  0.312  0.962 17 الوحدات اإلدارية

  0.143  1.148 10 ات سلطة النقدالتقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليم  الرابع

  0.081  1.266 18 تدريب وتأهيل الموظفين  الخامس

  0.121  1.185 10 وضوح األدلة اإلرشادية والتوجيه إلجراءات المكافحة  السادس

  0.096  1.233  86  جميع المجاالت  
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  )4(ملحق رقم 
  

   في فلسطينقرار بقانون لمكافحة غسل األموال
  

  :وفيما يلي نص القرار بقانون

  . م ،بشأن مكافحة غسل األموال2007لسنة ( ) قرار بقانون رقم 

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

  منه،) 43(م وتعديالته وال سيما المادة 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،وبناء على الصالحيات المخولة لنا،27/8/2007تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ وعلى 

  : وتحقيقاً للمصلحة العامة،أصدرنا القرار بالقانون التالي

  الفصل األول

  تعاريف

   )1(مادة 

اه ما لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدن

  .لم تدل القرينة على خالف ذلك

  .السلطة الوطنية الفلسطينية: السلطة الوطنية

  .سلطة النقد الفلسطينية: سلطة النقد

  .محافظ سلطة النقد: المحافظ

  .اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال المنشأة بموجب أحكام هذا القانون: اللجنة

  .وجب أحكام هذا القانونوحدة المتابعة المالية المنشأة بم: الوحدة

األصول من كل نوع، سواء كانت مادية أم معنوية، منقولة أم غير منقولة، والوثائق أو المستندات : األموال

القانونية أياً كان شكلها، بما فيها اإللكترونية أو الرقمية الدالة على حق ملكية هذه األصول أو حصة فيها، أو 

جنبية واالئتمانات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحواالت العمالت المتداولة والعمالت األ

النقدية واألسهم واألوراق المالية والسندات والحواالت المالية واالعتمادات المستندية وأية فائدة وحصص في 

  .األرباح أو أي دخل آخر أو قيمة مستحقة من أو ناتجة عن هذه األصول

  .من هذا القانون) 3(لجرائم المنصوص عليها في المادة ا: الجرائم األصلية

كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية األموال المتحصلة من إحدى الجرائم األصلية وذلك : غسل األموال

  .تمويهاً لمصادرها الحقيقية لتبدو في ظاهرها متأتية من مصادر مشروعة

  .ر مباشر جزئيا أو كليا من الجرائم األصليةاألموال الناتجة بطريق مباشر أو غي: المتحصالت

أي شخص طبيعي أو اعتباري تسري بشأنه القوانين السارية في أراضي السلطة الوطنية : المؤسسة المالية

الملحق بهذا القانون سواء مارسها ) 1(وترتبط مهنته أو أعماله بأي من األنشطة الموضحة في الجدول رقم 

  .لمصلحته أو لمصلحة عمالئه

  .الملحق بهذا القانون) 2(يقصد بها األعمال الواردة في الجدول رقم : األعمال والمهن غير المالية المحددة

كل تصرف في األموال ويشمل أي شراء أو بيع أو قرض أو رهن أو تحويل أو نقل أو تسليم أو : العملية المالية
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 فيه من إيداع أو سحب أو تحويل من أي تصرف آخر في األموال، يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري بما

حساب إلى حساب أو استبدال للعملة أو قرض أو تمديد االئتمان أو شراء أو بيع لألسهم والسندات وشهادات 

  .اإليداع أو إيجار الخزائن

الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بصورة نهائية على عميل أو حساب الشخص الذي قام : المستفيد الحقيقي

  . عنه بإجراء التعامل، أو الشخص الذي يمارس السيطرة النهائية الفعالة على شخص اعتباري أو إدارتهنيابة

أية أموال أو أية أداة تستخدم أو يقصد استخدامها بأي وجه بصورة كلية أو جزئية الرتكاب أي جريمة : الوسائط

  .أو أكثر من الجرائم األصلية

ل األموال أو متحصالت الجريمة أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها الحظر المؤقت على نق: الحجز التحفظي

أو تحريكها أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو الجهة 

  .المختصة

دمة في الجريمة بناء التجريد والحرمان الدائم من األموال أو متحصالت الجريمة أو الوسائط المستخ: المصادرة

  .على حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة

أي شخص يتولى مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا في السلطة الوطنية : الشخص المعرض سياسياً للمخاطر

أو في أية دولة أخرى أو رؤساء المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية أو السلطات 

  . للسلطة أو تابعة ألية دولة أخرى أو سبق أن تولى هذه المهام أحد أفراد أسرة هذا الشخصالتابعة

الحسابات النظيرة التي يستخدمها طرف ثالث بصورة مباشرة إلجراء : مستحق الدفع من حساب الُمصدر

  .األعمال بالنيابة عنه

نقد أو الشيكات أو أية أدوات نقدية أخرى أو أية تنفيذ األعمال المتعلقة بقبول ال: خدمة تحويل األموال أو القيمة

وسائل مستخدمة في تخزين القيمة، وتسديد المبلغ المقابل نقداً أو بأي شكل آخر إلى المستفيد، من خالل 

  .المخاطبات أو الرسائل أو التحويل أو من خالل نظام مقاصة ترتبط به خدمة تحويل األموال أو القيمة

لوب الذي يمكن من خالله التحقق من جرائم التهريب وإثباتها بجميع وسائل اإلثبات، وال األس: التسليم المراقب

يشترط أن يكون األساس في ذلك حجـز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه، وال يمنع من تحقق جرائم 

ا دون أية التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركيه أن يكون قد جرى الكشف عليهـا وتخليصه

  .مالحظة أو تحفظ من الدائرة يشير إلى جريمة التهريب

طريقة التحقيق التي يشترك فيها موظف الضبط القضائي المكلف بتنفيذ القانون والذي يحمل : العملية السرية

هوية سرية أو مستعارة أو يضطلع بدور مؤقت أو مخبر يعمل بتوجيه من مأمور الضبط القضائي، وفي جميع 

  .ت يشكل أداة للحصول على األدلة أو المعلومات األخرى المتعلقة بالجريمةالحاال

أية مجموعة منظمة من ثالثة أشخاص أو أكثر، تقوم لفترة من الزمن ويعمل أفرادها : الجماعة الجنائية المنظمة

نوعها، سواء باتفاق بهدف ارتكاب أي جريمة أو أكثر، من أجل الحصول على منافع مالية أو مادية أياً كان 

  .بصورة مباشرة أو غير مباشرة

من خالل مؤسسة ) سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً(أية عملية يجري تنفيذها بالنيابة عن الشخص : التحويل البرقي

  .مالية عن طريق وسيلة إلكترونية بهدف توفير مبلغ من المال لصالح شخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى

  .هاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل األموال وفق اختصاصاتهكل ج: السلطة المختصة

هي السلطة التي تعهد إليها القوانين بالرقابة واإلشراف على المؤسسات المالية واألعمال : السلطة المشرفة

  .والمهن غير المالية
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  الفصل الثاني

  جريمة غسل األموال

   )2(مادة 

  :  لجريمة غسل األموال كل من أتى أياً من األفعال التاليةيعد مرتكباً. 1تعريف جريمة غسل األموال 

استبدال أو تحويل األموال من قبل أي شخص، وهو يعلم بأن هذه األموال تشكل متحصالت جريمة لغرض )    أ

إخفاء أو تمويه األصل غير المشروع لهذه األموال، أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية 

  .ت من التبعات القانونية المترتبة على أفعالهعلى اإلفال

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التصرف أو الحركة أو الملكية أو الحقوق المتعلقة )   ب

  .باألموال من قبل أي شخص يعلم أن هذه األموال تشكل متحصالت جريمة

من قبل أي شخص وهو يعلم في وقت االستالم أن هذه األموال هي تملك األموال أو حيازتها أو استخدامها )   ت

  .متحصالت جريمة

االشتراك أو المساعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر )   ث

  .أو الشروع في ارتكاب أي من األفعال المنصوص عليها في هذه المادة

أو النية أو الهدف باعتبارهم عناصر أساسية الزمة للجريمة من الظروف الواقعية يستخلص العلم . 2

والموضوعية، من أجل إثبات المصدر المستتر للمتحصالت، والذي ال يشترط الحصول على إدانة الجريمة 

  .األصلية

اخل أراضي تعد جريمة غسل األموال المتحصلة من أي من الجرائم األصلية سواء وقعت هذه الجرائم د. 3

السلطة الوطنية أو خارجها، شريطة أن يكون الفعل مجرما بموجب القانون الساري في البلد الذي وقعت فيه 

  .الجريمة، كما وتسري جريمة غسل األموال على األشخاص الذين اقترفوا أياً من تلك الجرائم

  ) 3(مادة 

  الجرائم األصلية

  :موال كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناهيعد ماالً غير مشروع ومحال لجريمة غسل األ

  .المشاركة في جماعة إجرامية وجماعة نصب منظمة. 1

  .االتجار في البشر وتهريب المهاجرين. 2

  .االستغالل الجنسي لألطفال والنساء. 3

  .االتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية. 4

  . في األسلحة والذخائراالتجار غير المشروع. 5

  .االتجار غير المشروع في البضائع المسروقة وغيرها. 6

  .الرشوة واالختالس. 7

  .االحتيال. 8

  .تزوير العملة والوثائق الرسمية. 9

  .التزوير، واالعتداء على الملكية الفكرية. 10

  .الجرائم التي تقع مخالفة ألحكام قانون البيئة. 11

  .لبليغالقتل أو اإليذاء ا. 12

  .الخطف أو االحتجاز أو أخذ الرهائن. 13
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  .السطو والسرقة. 14

  .التهريب. 15

  .االبتزاز أو التهديد أو التهويل. 16

  .التزوير. 17

  .القرصنة بشتى أنواعها. 18

  .التالعب في أسواق المال. 19

  .الكسب غير المشروع. 20

  الفصل الثالث

  عمال والمهن غير الماليةالشفافية والتزامات المؤسسات المالية واأل

  ) 4(مادة 

  الشفافية

ال يجوز تأسيس أي مصرف في أراضي السلطة الوطنية إذا لم يكن له وجود مادي في هذه األراضي وإذا لم . 1

  .يكن تابعاً لمجموعة مالية منظمة خاضعة لإلشراف الفعال من قبل الجهات الرقابية المختصة

ل أو االستمرار في عالقات عمل مع المصارف المسجلة وليس لها وجود ال يجوز للمؤسسات المالية الدخو. 2

  .مادي وال تتبع مجموعة مالية منظمة وخاضعة لإلشراف الفعال من قبل الجهات الرقابية المختصة

ال يجوز للمؤسسات المالية الدخول أو االستمرار في عالقات عمل مع مؤسسات مالية متلقية في دولة أجنبية . 3

ت باستخدام حساباتها من قبل مصارف مسجلة في أراض ليس لها وجود مادي فيها وال تتبع مجموعة إذا سمح

  .مالية منظمة وخاضعة لإلشراف الفعال والناجع من قبل الجهات الرقابية المختصة

   )5(مادة 

  : على السلطات المختصة االلتزام باآلتي

ا وتحديثها فيما يتعلق بحق االنتفاع وهيكلية السيطرة االحتفاظ بمعلومات كافية ودقيقة والمحافظة عليه. 1

  .الخاصة باألشخاص االعتباريين التي أسست في أراضي السلطة الوطنية

من هذه المادة ) 1(إطالع الوحدة والجهات القائمة على تنفيذ القانون على المعلومات المشار إليها في الفقرة . 2

  .حقيقعلى وجه السرعة في حاالت االشتباه والت

   )6(مادة 

  التعرف على العمالء

  : على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية القيام بما يلي

والمستفيد الحقيقي والتحقق من هوياتهم من خالل الوثائق ) الطبيعيين أو االعتباريين(التعرف على عمالئها . 1

  : أو البيانات أو المستندات وذلك في الحاالت التالية

  .نشوء عالقة العمل)  أ  

  : تنفيذ أية عملية من وقت إلى آخر، وذلك حين يبدي العميل رغبته في تنفيذ)   ب

عملية تصل قيمتها أو تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدر بهذا الشأن سواء أجريت  -  

ا كان مبلغ العملية غير معروف في وقت كعملية واحدة أو عدة عمليات يبدو أنها متصلة مع بعضها البعض،وإذ

  .إجرائها، يتم التعرف على هوية العميل حالما تتم معرفة المبلغ أو الوصول إلى الحد المطلوب
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  . تحويل األموال محلياً أو دولياً-  

  . الشك في صحة أو كفاية البيانات المتعلقة بتحديد هوية العميل التي تم الحصول عليها مسبقاً)   ت

  .االشتباه في غسل األموال)   ث

  .جمع المعلومات المتعلقة بالغرض المتوقع والطبيعة المقصودة لعالقة العمل. 2

بذل العناية الواجبة والمتواصلة فيما يتعلق بعالقة العمل ودراسة العمليات التي يجري تنفيذها بشكل دقيق . 3

 عمالئها ونشاطاتهم التجارية وملف المخاطرة للتأكد من أنها تتوافق مع المعلومات التي توجد بحوزتها حول

  .الخاص بهم، وعند الحاجة مصادر أموالهم وفقاً للقانون

اتخاذ تدابير محددة وكافية للتعامل مع خطر غسل األموال بصورة محددة، في حالة إنشاء عالقات عمل أو . 4

  .هويتهتنفيذ العمليات مع العميل الذي ليس له وجود مادي ألغراض التعرف على 

توفير األنظمة المالئمة إلدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخص معرض سياسياً . 5

  : للمخاطر، فإن كان األمر كذلك، يجب

  .الحصول على المصادقة من اإلدارة العليا في المؤسسة قبل إقامة عالقة عمل مع العميل)     أ

  .ات المعقولة للتعرف على مصدر الثروة واألموالاتخاذ جميع اإلجراء)    ب

  .تأمين المزيد من الرقابة المتواصلة على عالقة العمل)    ت

  : بالنسبة للعالقات القائمة عبر الحدود مع المصارف المراسلة، تقوم المؤسسات المالية بما يلي. 6

  .القات مصرفيةالتعرف على والتحقق من المؤسسات المتلقية التي تقيم معها ع)    أ

  .جمع المعلومات حول طبيعة النشاطات التي تنفذها المؤسسة المتلقية)   ب

  .تقييم سمعة المؤسسة المتلقية وطبيعة اإلشراف الذي تخضع له، باالستناد إلى المعلومات المنشورة)   ت

  .سة المتلقيةالحصول على المصادقة من اإلدارة العليا قبل إقامة العالقة المصرفية مع المؤس)   ث

  .تقييم الضوابط التي تنفذها المؤسسة المتلقية فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال)    ج

في حالة الدفع من حساب الُمصدر، التأكد من أن المؤسسة المتلقية قد تحققت من هوية العميل وتنفذ اآلليات )    ح

  . تقديم المعلومات التعريفية ذات العالقة عند طلبهاالمتعلقة بالرقابة الدائمة على عمالئها إلى جانب قدرتها على

إذا لم تستطع المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية الوفاء بالتزامها ببذل العناية الواجبة المتواصلة . 7

ضرورة من هذه المادة، فليس لها أن تقيم عالقة عمل أو تستمر فيها، وعليها عند ال) 5 – 1(المبينة في الفقرات 

  .رفع تقرير إلى الوحدة بموجب هذا القانون

   )7(مادة 

  : من هذا القانون) 6(على النحو المبين في التعرف على العمالء المنصوص عليه في المادة 

على تجار المعادن الثمينة وتجار األحجار الكريمة والتجار اآلخرين الذين يتعاملون في الصفقات ذات القيمة . 1

  . على عمالئهم، وذلك عند استالم دفعة نقدية تحدد قيمتها بتعليمات تصدرها اللجنةالعالية التعرف

على وكالء وسماسرة العقارات التعرف على هوية األطراف عندما يجرون عمليات تتعلق بشراء أو بيع . 2

  .العقارات

   )8(مادة 

  التحويالت البرقية

 التحويالت بما في ذلك التحويالت البرقية واإللكترونية على المؤسسات المالية التي تتضمن نشاطاتها إجراء. 1

  : والهاتفية الحصول على، والتحقق مما يلي



 147

  .االسم الكامل)    أ

  .رقم الحساب)   ب

  .العنوان)   ت

رقم الهوية الوطنية أو أية وثيقة معتمدة قانونا أو تاريخ ومكان الوالدة في حال تعذر الحصول على )   ث

  .العنوان

  .ند الضرورة يتوجب الحصول على اسم المؤسسة المالية الخاصة بمنشأ هذه التحويالتع)   ج

) ج-أ(يجب أن تحتوي الرسالة أو نموذج الدفعة المرفقة مع التحويل على المعلومات المشار إليها في البنود )   ح

  .من هذه المادة وإذا لم يوجد رقم حساب، يجب أن يرفق رقم إشارة محدد مع التحويل

  .تصدر سلطة النقد التعليمات المتعلقة بالحواالت المالية. 2

   )9(مادة 

  العناية الخاصة

  :على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة أن تولي اهتماما خاصاً باآلتي. 1

ية، والتي ليس لها جميع العمليات المعقدة والكبيرة على نحو غير عادي وجميع أنماط العمليات غير العاد)    أ

  .هدف اقتصادي أو قانوني واضح وظاهر

جميع العمليات المالية المنفذة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في دول ال تطبق المعايير الدولية المتعلقة )  ب

  .بمكافحة عمليات غسل األموال أو ال تطبقها على الوجه المطلوب

غير المالية إعداد تقرير خطي يتضمن المعلومات المحددة المتعلقة على المؤسسات المالية واألعمال والمهن . 2

من هذه المادة وهوية كافة األطراف ) 1(من الفقرة ) ب(و ) أ(بالعمليات على الوجه المشار إليه في البندين 

 عند طلبه من هذا القانون، كما يجب تقديمه) 10(ويتعين االحتفاظ بهذا التقرير كما هو محدد في المادة . المعنية

  .من قبل الوحدة والسلطة المشرفة والسلطات المختصة األخرى

   )10(مادة 

  حفظ السجالت

على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية االحتفاظ بجميع السجالت والمستندات لمدة ال تقل عن 

لعمل، وذلك بإيضاح العمليات المالية عشر سنوات من تاريخ الشروع أو انتهاء المعاملة المالية أو انتهاء عالقة ا

والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية، وكذلك االحتفاظ بملفات الحسابات والمراسالت 

  .التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية

   )11(مادة 

  التدابير الداخلية

تنفيذ برامج لمنع غسل األموال، وتتضمن هذه على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية إعداد و. 1

  : البرامج ما يلي

السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية، بما فيها اإلجراءات اإلدارية المالئمة لالمتثال لها وإجراءات )     أ

  .اإلشراف المناسبة لضمان تنفيذ أعلى المعايير عند توظيف الموظفين

ن والموظفين لمساعدتهم على التعرف على العمليات واألفعال التي قد ترتبط التدريب المتواصل للمسئولي)   ب

  .بغسل األموال، وتثقيفهم حول اإلجراءات التي يتوجب عليهم إتباعها في مثل هذه الحاالت

الترتيبات الداخلية لمراجعة الحسابات من أجل التحقق من االلتزام باإلجراءات المتخذة إلنفاذ هذا القانون )   ت
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  .واالمتثال لها ونجاعتها

على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية أن تعين موظفاً على المستوى اإلداري لمراقبة االمتثال . 2

  .لإلجراءات المذكورة وكي يتولى المسؤولية عن تنفيذ أحكام هذا القانون داخل المؤسسة

وع ومدى اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات للسلطة المشرفة أن تقرر بموجب تعليمات اللجنة ن. 3

  .المالية واألعمال والمهن غير المالية لتطبيق أحكام هذه المادة

   )12(مادة 

من هذا القانون على الشركات التابعة وفروع المؤسسات المالية ) 11،10،9،8،7،6(تسري أحكام المواد . 1

  . يتعارض مع التشريعات السارية في تلك الدولالعاملة خارج أراضي السلطة الوطنية بما ال

على المؤسسات المالية التي لها فروع أو شركات تابعة في دول تحظر تشريعاتها تطبيق أحكام هذا القانون . 2

  .أن تعلم السلطة المشرفة بذلك

   )13(مادة 

  التزامات السلطات المشرفة

لى امتثال المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير تتولى السلطة المشرفة والسلطة المختصة اإلشراف ع. 1

والفصل السادس من هذا القانون ) 12،11،10،9،8،7،6،5،4(المالية لألحكام المنصوص عليها في المواد 

  .واللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص

  : بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون، تتولى السلطة المشرفة القيام بما يلي. 2

وضع اإلجراءات الضرورية الالزمة المتالك أو إدارة أو المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في )     أ

  .إدارة أو تنظيم أو تشغيل مؤسسة مالية أو األعمال والمهن غير المالية 

تنظيم المؤسسات المالية واإلشراف عليها لضمان امتثالها للواجبات المحددة في المواد )   ب

  .والفصل السادس من هذا القانون، بما في ذلك إجراء المعاينة الميدانية) 12،11،10،9،8،7،6،5،4(

إصدار التعليمات لمساعدة المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية في االمتثال لاللتزامات المحددة )   ت

  .والفصل السادس من هذا القانون) 12،11،10،9،8،7،6،5،4(في المواد 

التعاون مع السلطات المختصة األخرى وتبادل المعلومات معها، وتقديم المساعدة في التحقيقات وإقامة )   ث

  .الدعاوى القضائية واإلجراءات المتعلقة بجريمة غسل األموال والجرائم األصلية

 عن المعامالت رفع مستوى التعاون الداخلي بموجب المعايير أو األهداف التي تضعها اللجنة بشأن اإلبالغ)   ج

  .المشبوهة، وفق المعايير الوطنية والدولية القائمة باإلضافة إلى تلك التي يجري إنفاذها في المستقبل

التأكد من أن المؤسسات المالية وفروعها في الخارج وشركاتها التابعة تنفذ اإلجراءات المنصوص عليها في )   ح

  .الدولهذا القانون إلى الحد الذي تجيزه تشريعات تلك 

إبالغ الوحدة وعلى وجه السرعة عن أية معلومات حول العمليات أو الوقائع المشتبه بها على أنها تتضمن )   خ

  .جريمة غسل أموال

  .االحتفاظ ببيانات إحصائية بشأن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة في سياق تنفيذ أحكام هذه المادة)   د

   )14(مادة 

  اإلبالغ

من هذه المادة ) 3،4،5(ؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية، وبما ال يتعارض مع الفقرات على الم. 1

التي تشتبه أو كانت تستند إلى أسس معقولة لالشتباه في أن األموال تمثل متحصالت جريمة، أو كان لديها علم 
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ير بذلك على وجه السرعة إلى الوحدة، بواقعة أو نشاط قد يشكل مؤشراً على جريمة غسل األموال، أن تقدم تقار

  .وفقا للتعليمات التي تصدرها الوحدة بهذا الشأن

  .من هذه المادة على محاوالت إبرام المعامالت) 1(تسري الفقرة . 2

يعفى المحامون من واجب اإلبالغ عن المعلومات التي يتسلمونها من أو يحصلون عليها عن موكليهم خالل . 3

وني لموكليهم أو تأدية مهمتهم في الدفاع عن أو تمثيل هؤالء الموكلين في أو بشأن إجراءات تحديد الوضع القان

التقاضي، بما في ذلك االستشارات حول الشروع في هذه اإلجراءات أو تحاشيها، سواء تم استالم هذه المعلومات 

  .أو الحصول عليها قبل أو أثناء أو بعد تلك اإلجراءات

الثمينة وتجار األحجار الكريمة والتجار الذين يتعاملون في الصفقات ذات القيمة العالية على تجار المعادن . 4

من هذه المادة وذلك عند دخولهم في أية عملية نقدية ) 1(إبالغ الوحدة عن أية عمليات مشبوهة بموجب الفقرة 

  .تعادل أو تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدرها بهذا الشأن

من هذه المادة ) 1(على وكالء وسماسرة العقارات إبالغ الوحدة عن العمليات المشتبه بها بما يتفق مع الفقرة . 5

  .عند إنجاز عمليات لحساب عمالئهم لشراء أو بيع العقارات

   )15(مادة 

ه في أنها تتضمن على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية االمتناع عن تنفيذ العمليات التي يشتب

  .جريمة غسل األموال حتى تبلغ الوحدة عن االشتباه بها

   )16(مادة 

  اإلفصاح عن المعلومات

يحظر على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية، أو مديريها أو مسئوليها أو موظفيها اإلفصاح . 1

بأنه تم رفع تقرير يتعلق باالشتباه في جريمة لعمالئهم أو أي طرف ثالث بأنه جرى تقديم معلومات للوحدة أو 

غسل أموال أو أنه يجري أو تم أو سيتم رفعه للوحدة أو بأنه تم إجراء تحقيق حول غسل األموال أو سيتم 

  .إجراؤه

من هذه المادة يجوز اإلفصاح أو إجراء االتصاالت المتعلقة باالشتباه في ) 1(مع مراعاة ما ورد في الفقرة . 2

ل األموال بين المديرين والمسئولين والموظفين في المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية جريمة غس

  .والمستشارين القانونيين والسلطات المختصة المعنية

   )17(مادة 

  اإلعفاء من المسؤولية

المصرفية أو المهنية ال يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية أو مدنية أو تأديبية أو إدارية بخصوص انتهاك السرية 

أو التعاقدية ضد المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية أو مديريها أو مسئوليها أو موظفيها الذين رفعوا 

  .وبحسن نية تقارير أو قدموا معلومات بما يتفق مع أحكام هذا القانون

   )18(مادة 

سات المالية أو األعمال والمهن غير المالية أو ال يجوز رفع قضية جزائية بشأن جريمة غسل أموال ضد المؤس

مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها فيما يتعلق بتنفيذ معاملة مشبوهة تم اإلبالغ وبحسن نية عن الشبهات المثارة 

  .من هذا القانون) 15(و ) 14(حولها بما يتفق مع المواد 

  الفصل الرابع

  اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال
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   )19(مادة 

  إنشاء اللجنة

بقرار من رئيس ) اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة غسل األموال(تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى . 1

  : السلطة الوطنية وتضم في عضويتها

   رئيسا ًَ-محافظ سلطة النقد أو نائب محافظ سلطة النقد في حال غيابه )     أ

   عضواً -ممثل وزارة المالية )   ب

   عضواً - ممثل وزارة العدل )  ت 

   عضواً -ممثل وزارة الداخلية )   ث

   عضواً -ممثل عن وزارة االقتصاد الوطني )    ج

   عضواً -مدير دائرة مراقبة المصارف )    ح

   عضواً  -ممثل هيئة سوق رأس المال )    خ

   عضواً -خبير قانوني )    د

   عضواً -خبير اقتصادي ومالي )    ذ

   )20(مادة 

  اختصاصات اللجنة

  : تختص اللجنة بما يلي

  .وضع السياسات العامة لمكافحة جريمة غسل األموال. 1

  .وضع السياسات التي توجه عمل الوحدة وتضمن استقاللية عملها. 2

التنسيق مع السلطة المختصة لضمان تفعيل السياسات واإلجراءات الالزمة لتدفق المعلومات بسهوله بين . 3

  . والسلطات المختصةالوحدة

  .التعاون مع السلطة المشرفة للتأكد من تطبيق الجهات التي تخضع لرقابتها ألحكام هذا القانون. 4

  .مواكبة التطورات الدولية واإلقليمية لمكافحة غسل األموال. 5

  .تمثيل السلطة الوطنية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة غسل األموال. 6

  .يق مع السلطات المختصة إلعداد التقارير الدورية التي تصدر بشأنها تعليمات من اللجنةالتنس. 7

رفع التقارير الدورية والمشورة المتعلقة بمكافحة جريمة غسل األموال لرئيس السلطة الوطنية ومجلس . 8

  .الوزراء كل ثالثة أشهر

  .تنفيذهاالموافقة على الموازنة المقدمة من مدير الوحدة ومراقبة . 9

  .اإلطالع على معلومات محددة لدى الوحدة ألغراض التأكد من سالمة عملها. 10

  .االستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة واالختصاص. 11

تعين اللجنة مدير الوحدة بتنسيب من رئيس اللجنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعين . 12

  .ي الخبرة واالختصاصاللجنة موظفي الوحدة من ذو

  .إعداد اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء إلصدارها. 13

  .إصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 14

   )21(مادة 

  اجتماعات اللجنة
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  .مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 1

لجنة أربعة اجتماعات سنوية على األقل وتعد محضراً الجتماعاتها ويكون اجتماعها صحيحا تجتمع ال. 2

لعدد أعضائها، وتصدر اللجنة نظامها الداخلي الذي يوضح اآللية الالزمة ) 1+النصف(بحضور األغلبية المطلقة 

  .لعملها وكيفية انعقاد اجتماعاتها وآلية التصويت واتخاذ القرارات

  .حدة حضور اجتماعات اللجنة بناء على دعوة من رئيس اللجنة دون أن يكون له حق التصويتلمدير الو. 3

   )22(مادة 

  صالحيات رئيس اللجنة

  : يتولى رئيس اللجنة المهام التالية

  .دعوة اللجنة لالنعقاد. 1

  .تمثيل اللجنة في المحافل الدولية والتوقيع عنها. 2

  .لجنةتنسيب تعيين مدير الوحدة إلى ال. 3

  الفصل الخامس

  وحدة المتابعة المالية

   )23(مادة 

تشكل ) وحدة المتابعة المالية(تنشأ بموجب أحكام هذا القانون وحدة مستقلة لمكافحة جريمة غسل األموال تسمى 

  : مركز معلومات وطني ومقرها سلطة النقد وتتولى االختصاصات التالية

ليات التي يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال من الجهات استالم وطلب المعلومات المتعلقة بالعم. 1

  .الخاضعة ألحكام هذا القانون

  .من هذه المادة) 1(تحليل المعلومات المشار إليها في الفقرة . 2

تعميم المعلومات ونتائج تحليل المعلومات المتعلقة بمتحصالت الجرائم المشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل . 3

  .حكام هذا القانونأموال وفقا أل

   )24(مادة 

تمارس الوحدة أعمالها بصورة مستقلة وال يجوز للجنة أو أية جهة ُأخرى التدخل في أعمالها أو محاولة . 1

  .التأثير على قراراتها

تمول الوحدة من قبل سلطة النقد بناء على الموازنات الموافق عليها من اللجنة لفترة مرحلية ال تتجاوز ثالث . 2

  .ت على أن تخصص للوحدة موازنة سنوية تدرج في الموازنة العامةسنوا

   )25(مادة 

  التقارير

  : يعد مدير الوحدة التقارير التالية 

تقارير دورية تحددها اللوائح والنظم الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، وكذلك تقريرا سنويا يقدم للجنة عن . 1

ات غسل األموال، ويتم نشر التقرير السنوي بالصيغة التي تعتمدها نشاطات الوحدة واألنشطة المتعلقة بعملي

  .اللجنة

  .يصدر مدير الوحدة تقريراً إحصائيا عن اتجاهات وآليات وأساليب وحاالت مكافحة غسل األموال. 2

   )26(مادة 

  إفشاء المعلومات
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لومات آلت إليهم بحكم يحظر على أعضاء اللجنة ومدير وموظفي الوحدة إفشاء أو اإلفصاح عن أية مع. 1

  .عملهم في اللجنة أو الوحدة حتى بعد انتهاء عملهم

من هذه المادة على األشخاص الذين تمكنوا من الحصول على أية معلومات سواء ) 1(تسري أحكام الفقرة . 2

  .بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم اتصالهم مع اللجنة أو الوحدة

   )27(مادة 

إنشاء دوائر أو أقسام بما ال يتعارض مع قوانينها المتبعة تكون مهمتها التنسيق مع تلتزم السلطة المختصة ب

الوحدة لتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل األموال وفق آليات تضعها 

  .اللجنة

   )28(مادة 

  استخدام المعلومات

  .ليها بموجب أحكام هذا القانون إال تنفيذا ألحكامهيحظر استخدام أية معلومات يتم الحصول ع

   )29(مادة 

  طلب المعلومات

من هذا القانون ) 14(بناء على طلب الوحدة، على السلطة المختصة أو الجهات الملزمة باإلبالغ وفقا للمادة 

خالل خمسة أيام من تزويد أو إطالع الوحدة على أية معلومات إضافية تتعلق بمهامها بموجب أحكام هذا القانون 

  .تاريخ تقديم الطلب

   )30(مادة 

تلتزم الوحدة بإبالغ السلطة المشرفة عن أية مؤسسة مالية أو إحدى األعمال والمهن غير المالية التي ال تلتزم 

  .بأحكام هذا القانون

   )31(مادة 

  صالحيات الوحدة

  : من جريمة غسل األموال القيام بما يليعلى الوحدة في حال توفرت أسس معقولة لالشتباه بأن العملية تتض

  .وقف تنفيذ العملية المالية لمدة ال تزيد على ثالثة أيام عمل فقط. 1

رفع التقارير عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل أموال إلى النائب العام خالل المدة المشار . 2

  .اإلجراءات االحترازية الالزمةفي هذه المادة الذي يقرر اتخاذ ) 1(إليها في الفقرة 

  .من هذه المادة رسميا وحجة في اإلثبات بما ورد فيه) 2(يعتبر تقرير الوحدة المشار إليه في الفقرة . 3

   )32(مادة 

  صالحيات النائب العام

  .للنائب العام صالحية تمديد وقف تنفيذ العملية لمدة أخرى ال تزيد عن سبعة أيام عمل

   )33(مادة 

  :  العام وبناء على قرار صادر من المحكمة المختصة صالحيةللنائب

  .مراقبة الحسابات المصرفية والحسابات المماثلة األخرى. 1

  .الوصول إلى أنظمة وشبكات الحاسوب وأجهزة الحاسوب الرئيسية. 2

  .اإلخضاع للمراقبة أو تعقّب االتصاالت. 3

  .لسلوك أو المحادثاتالتسجيل المسموع والمرئي أو تصوير األفعال وا. 4
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  .اعتراض وحجز المراسالت. 5

إلقاء الحجز التحفظي على األموال والوسائط المرتبطة بجريمة غسل األموال لمدة ال تزيد على خمسة عشر . 6

  .يوماً

   )34(مادة 

  اإلعفاء من المسؤولية

مياً في أعمال التحقيق وجمع يعفى من المسؤولية الجزائية أو المدنية أو المسؤولية اإلدارية كل من يكلف رس

  .األدلة المتعلقة بجريمة غسل األموال أو تعقب متحصالتها

  الفصل السادس

  اإلفصاح عن األموال

   )35(مادة 

يلتزم أي شخص يدخل إلى أراضي السلطة الوطنية باإلفصاح عن ما بحوزته من العملة أو السندات القابلة 

أو األحجار الكريمة والمعادن الثمينة التي تعادل قيمتها أو تتجاوز القيمة للتداول لحاملها أو النقود اإللكترونية 

  .المحددة من اللجنة بموجب تعليمات تصدرها بهذا الشأن

   )36(مادة 

تتولى دائرة الجمارك من خالل األمن الجمركي بضبط أو حجز جزء من أو كامل المبلغ الذي لم يعلن عنه من 

لتداول لحاملها إذا تبين لها أنها تتضمن جريمة غسل أموال أو عند اإلعالن أو العملة أو السندات القابلة ل

  .اإلفصاح الكاذب بشأنها، وعليها تمكين الوحدة من أية معلومات تطلبها

  الفصل السابع

  العقوبات

   )37(مادة 

مة غسل األموال دون اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكب جري

  : بالعقوبات التالية

إذا ارتكب جريمة غسل األموال وتكون ناجمة عن جريمة أصلية تمثل جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة ال . 1

تقل عن ثالث سنوات وال تتجاوز خمس عشرة سنة أو بغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تزيد على مئة 

  .بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا هاتين العقوبتينألف دينار أردني أو ما يعادلها 

إذا ارتكب جريمة غسل األموال وتكون ناجمة عن جريمة أصلية تمثل جنحة يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن . 2

سنة واحدة وال تتجاوز ثالث سنوات أو غرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار أردني وال تزيد على خمسين ألف 

  .و ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا هاتين العقوبتيندينار أردني أ

يعاقب كل من شرع بارتكاب جريمة غسل األموال أو ساعد أو حرض أو سهل أو تشاور حول ارتكاب هذه . 3

  .الجريمة بنصف العقوبة التي يعاقب بها الفاعل األصلي

   )38(مادة 

كل من بادر من الجناة بإبالغ الوحدة عن جريمة غسل األموال قبل يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون 

علمها بها أو أي من السلطات المختصة، فإذا حصل اإلبالغ بعد العلم بالجريمة تعين لإلعفاء، أن يكون من شان 

  .اإلبالغ ضبط باقي الجناة أو األموال محل الجريمة

   )39(مادة 
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التي يرتكب فيها جريمة غسل األموال ودون اإلخالل بمسؤولية يعاقب الشخص االعتباري في األحوال . 1

) 200,000(عشرة آالف دينار أردني وال تزيد على ) 10,000(الشخص الطبيعي التابع له بغرامة ال تقل عن 

  .مائتي ألف دينار أردني وما يعادلها من العمالت المتداولة

، 1(ري المخالف بالعقوبة المقررة بموجب أحكام الفقرتين يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتبا. 2

  .من هذا القانون إذا تبين علمه بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخالله بواجبات وظيفته) 37(من المادة ) 2

يكون الشخص االعتباري مسئوال بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت . 3

  .تي وقعت مخالفة ألحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه ولصالحهالجريمة ال

   )40(مادة 

  : من هذا القانون يحكم بالمصادرة العينية على ما يلي) 39،37(إضافة لما ورد في أحكام المادتين . 1

تحصالت أو المشتقة من أو األموال التي تشكل متحصالت الجريمة، بما فيها األموال المختلطة بهذه الم)     أ

  .المتبادلة مع هذه المتحصالت، أو األموال التي تعادل قيمتها تلك المتحصالت

  .األموال التي تشكل موضوع الجريمة)   ب

  .األموال التي تشكل دخالً أو منافع أخرى يتحصل عليها من هذه األموال، أو متحصالت الجريمة)   ت

  .الوسائط)   ث

من هذه المادة والتي تم تحويلها إلى أي طرف ترى المحكمة أن )  ث–أ (شار إليها في البنود األموال الم)    ج

مالك هذه األموال حصل عليها عن طريق دفع سعر عادل أو مقابل توفير الخدمات التي تعادل قيمتها أو على أي 

  .أساس مشروع بأنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع

من هذه المادة والتي تعود ملكيتها بصورة ) 1(صادرة األموال المشار إليها في الفقرة يحق للمحكمة الحكم بم. 2

مباشرة أو غير مباشرة إلى شخص مدان بجريمة غسل األموال أو بجريمة أصلية، والتي جرى استمالكها خالل 

 أن هذه األموال فترة ال تتجاوز عشر سنوات قبل اتهامه بالجريمة، وذلك إذا قامت أسباب معقولة تشير إلى

تشكل متحصالت من الجريمة التي أدين بها الشخص وعجز ذلك الشخص عن إثبات أن تلك األموال حّصلت 

  .بصورة قانونية

إذا كان الشخص المدان بجريمة غسل األموال فاراً أو متوفياً، للمحكمة الحكم بمصادرة األموال إذا توصلت . 3

  .المذكورة تشكل متحصالت جريمة على الوجه المحدد في هذا القانونإلى أدلة كافية تشير إلى أن األموال 

  .يجب على المحكمة أن تحدد في حكمها التفاصيل الالزمة لألموال المراد مصادرتها وتعيين موقعها. 4

   )41(مادة 

ون ويتم من هذا القان) 40(للمحكمة إلغاء أثر أي سند قانوني يحول دون مصادرة األموال بموجب أحكام المادة 

  .تسديد المبلغ المدفوع فعليا للطرف المالك ذو النية الحسنة

   )42(مادة 

ما لم ينص هذا القانون على خالف ذلك، تصبح األموال المصادرة من حق السلطة الوطنية وتسري بشأنها 

  .القوانين السارية

   )43(مادة 

من هذا القانون بالحبس ) 29،16،15،14،11،10،9،8،7،6،5،4،35(يعاقب كل من يخالف أحكام المواد . 1

خمسة آالف ديناراً  أردنياً  وال ) 5,000(مدة ال تقل عن سنه وال تزيد على ثالث سنوات أو بغرامة ال تقل عن 

  .مائة ألف دينارا أردنيا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين) 100,000(تزيد على 
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من هذه ) 1( الذين تثبت إدانتهم بالمخالفة ألحكام المواد المنصوص عليها في الفقرة للمحكمة منع األشخاص. 2

  .المادة بالحرمان المؤقت أو الدائم من ممارسة عمله

   )44(مادة 

كل من يخالف أحكام مواد الفصل الثالث والفصل السادس من هذا القانون، والذي ال يلتزم عن عمد أو بدافع . 1

 باالمتثال لهذه االلتزامات يعد مرتكبا لمخالفة إدارية، وللسلطة المشرفة حال اكتشافها لهذه من اإلهمال الجسيم

المخالفة من قبل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية اتخاذ اإلجراءات وفرض واحد أو أكثر من 

  : العقوبات التالية

  .التنبيه باالمتثال لتعليمات محددة)     أ

قارير دورية من قبل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية حول التدابير التي تنفذها أو رفع ت)   ب

  .تشير هذه التقارير إلى االمتثال للتعليمات المحددة

  .اإلنذارات الخطية)   ت

ر خمسين ألف دينا) 50,000(ألف دينار أردني وال تزيد على ) 1000(فرض غرامة ال تقل قيمتها عن )   ث

  .أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة

  .حرمان األفراد من التوظيف في المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية)    ج

استبدال أو تقييد الصالحيات الممنوحة للمديرين أو الرؤساء أو المالكين المسيطرين، بما في ذلك تعيين )    ح

  .مدير خاص

  .د أو سحب الترخيص ومنع االستمرار في العمل أو المهنةفرض تعليق أو تقيي)    خ

من هذه ) 1(ألغراض إطالع الجمهور، يجوز نشر المعلومات حول اإلجراءات المتخذة بموجب الفقرة . 2

  .المادة

  الفصل الثامن

  األحكام الختامية

   )45(مادة 

تي توقعها منظمة التحرير الفلسطينية بهذا للوحدة تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بناء على االتفاقيات ال

  .الخصوص وبما ال يتعارض مع القوانين السارية في أراضي السلطة الوطنية

   )46(مادة 

تنفيذاً ألحكام هذا القانون ال تحول أحكام السرية المصرفية أمام تنفيذ أحكام هذا القانون وال يجوز التذرع 

) 3(ومات تتعلق بمكافحة جريمة غسل األموال باستثناء ما ورد في الفقرة بأحكامها بعدم إفشاء أو إبراز أية معل

  .من هذا القانون) 14(من المادة 

   )47(مادة 

يصدر مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من اللجنة الوطنية خالل سنة من تاريخ 

  .صدور هذا القانون

   )48(مادة 

  .ض مع أحكام هذا القانونيلغى كل ما يتعار

   )49(دة ما

  .يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره
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   )50(مادة 

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

  .وينشر في الجريدة الرسمية

   ميالدية2007 / 10 / 25: هللا بتاريخصدر في مدينة رام ا

   هجرية1428/ شوال / 14: الموافق

  محمود عباس

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

   )1(الملحق رقم 

  : أو بالنيابة عنهكل من يتخذ عمال له واحداً أو أكثر من النشاطات أو العمليات المبينة أدناه لمصلحة عميل 

  .قبول الودائع واألموال األخرى المستحقة األداء من الجمهور. 1

  .اإلقراض. 2

  .التأجير التمويلي. 3

  .تحويل األموال أو القيمة. 4

  .إصدار وإدارة وسائط السداد. 5

  .الضمانات وااللتزامات المالية. 6

  : التعامل بما يلي. 7

  .أدوات الدين قصيرة األجل)     أ

  .العملة األجنبية)  ب 

  . تبادل العمالت، وأسعار الفائدة واألدوات المالية المرتبطة بمؤشرات أسواق األسهم)   ت

  .األوراق المالية القابلة للتحويل)   ث

  .هيئة تنظيم بورصة التعامل بالعقود اآلجلة)    ج

إدارة المحافظ . 9. علقة بهذه اإلصداراتالمشاركة في إصدارات األوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المت. 8

  .الفردية والجماعية

  .إيداع النقد أو األوراق المالية السائلة وإدارتها بالنيابة عن أشخاص آخرين. 10

  .غير ذلك من استثمار األموال أو النقود وإدارتها وتنظيمها بالنيابة عن أشخاص آخرين. 11

تبديل النقود . 13. لحياة وغيره من االستثمارات في قطاع التأمينالتأمين واالكتتاب في التأمين على ا. 12

  .والعمالت

  .أية نشاطات أو عمليات أخرى تحددها اللجنة. 14

ويجوز للجنة أن تقرر في حال قيام شخص طبيعي أو شخص اعتبارية بممارسة أي من النشاطات أو العمليات 

تناد إلى معايير كمية وقطعية تقضي بأن خطر غسل المذكورة أعاله بصورة عرضية أو محدودة جدا وباالس

  .األموال ضئيل بعد سريان أحكام هذا القانون بصورة كلية أو جزئية على ذلك الشخص الطبيعي واالعتباري

   )2(الملحق رقم 

  : األعمال والمهن غير المالية

  .وكالء العقارات وسماسرة العقارات. 1
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  .ار الكريمةتجار المعادن الثمينة وتجار األحج. 2

  .التجار اآلخرون الذين يتعاملون في الصفقات ذات القيمة العالية، بمن فيهم تجار اآلثار. 3

  المحامون والمحاسبون عندما يقومون بإعداد المعامالت وتنفيذها والمشاركة فيها لحساب. 4

  : عمالئهم وذلك فيما يتعلق بالنشاطات التالية

  .شراء العقارات وبيعها)  أ   

  .إدارة أموال العمالء وأوراقهم المالية واألصول األخرى)   ب

  .إدارة الحسابات المصرفية أو المدخرات أو األوراق المالية)   ت

  .تنظيم المساهمات في تأسيس الشركات أو تشغيلها أو إدارتها)   ث

  . هيئات   األعمالإنشاء أو تشغيل أو إدارة األشخاص االعتباريين أو الترتيبات القانونية وشراء)    ج

موردو الخدمات المتعلقة باالئتمان والشركات، والتي ال يغطيها هذا القانون والذين يقدمون الخدمات التالية . 5

  : ألطراف أخرى على أساس تجاري

  .العمل كوكيل تأسيس لألشخاص االعتباريين)     أ

، أو شريك في شركة أشخاص، أو في العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل، كمدير أو سكرتير شركة)   ب

  .وظيفة مماثلة ذات صلة بشخصيات اعتبارية أخرى

توفير مقر مسجل، أو عنوان تجاري أو محل أو مراسالت أو عنوان إداري للشركة أو شركة األشخاص أو )   ت

  .أي شخصية اعتبارية أخرى أو ترتيب آخر

  .أمانة صريحةالعمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل، كأمين على )   ث

 .العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل، كمساهم مرشح عن شخص آخر)    ج
 


