هاشم التكروري
األبحاث -أ.
مجلة الظاهر
د .مفيد
والمصرفية
المالية

المجلد الثالث  -العدد الثاني  -تشرين الثاني 2015
رئيس اللجنة االستشارية للمجلة
الدكتور جهاد الوزير
مدير التحرير
باسل طه

رئيس هيئة التحرير
األستاذ الدكتور طارق الحاج
أعضاء هيئة التحرير

األستـــــــاذ الدكتـــــور بشــــارة بحبــــاح ،جامعــــة القـــــدس أبو ديــــس  -فلسطين
األستــــــاذ الدكتــــــور كمــــــال رزيــــق ،جـــــامعة البليــــــدة – الجـــــــزائر
األستــــــاذ الدكتـــــور سعد غالـــــب ياسيـــــن  ،جامعـــــة الزيتـــــونة  -األردن
الدكتـــــور راســــم نجيــــب كايد ،الجـــامعة العربية األمريكية  -جنين  -فلسطين
السيــــــــد رياض مصطفى أبو شحادة -سلطة النقد الفسطينية -رام اهلل  -فلسطين
سكرتير التحرير
بديعة ضيف اهلل

1

22

القوائم المالية
تأخير إصدار
المؤثرة في
والمصرفية
المالية
العواملاألبحاث
مجلة

جملة األبحاث املالية واملصرفية
جملة علمية حمكمة
االشرتاكات:
قيمة االشتراك السنوي (شاملة أجور البريد):
» »( )$30ثالثون دوالرا ً أمريكي ًا لألفراد.
» »( )$50خمسون دوالرا ً أمريكي ًا للمؤسسات

تسدد االشتراكات:

» »بموجب تحويل بنكي على حساب (المعهد المصرفي الفلسطيني) لدى البنك العربي – فرع المنارة على
الحساب التالي:
Account No.: 510/259945/9230
Swift Code: ARABPS22230
IBAN: PS63 ARAB 0000 0000 9230 2599 45510

ملحوظة :لألهمية برجاء إرسال صورة من إشعار التحويل  SWIFTعلى الفاكس رقم)00970( 22971007 :
مدون عليه الغرض من التحويل (قيمة االشتراك في مجلة األبحاث المالية والمصرفية الدورية العلمية
المحكمة) واسم الجهة التي قامت بالتحويل.

المراسالت
توجه باسم:
رئيس تحرير مجلة األبحاث المالية والمصرفية مجلة علمية محكمة
المعهد المصرفي الفلسطيني
ص .ب  3909البيرة – فلسطيـن
هــــاتف+97022971004 :
فاكس+97022971007 :
بريد إلكترونيresearch@pbi.ps :
موقــــع إلكتــرونيwww.pbi.ps :
»
»
»
»

»المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها وال تعكس بالضرورة رأي المجلة أو سياسة المعهد.
»حقوق الطبع والنشر محفوظة للمعهد ،وال يجوز النسخ أو إعادة النشر ،دون إذن كتابي مسبق من
المعهد.
»فكرة وتأسيس  :باسل طه 2013/
»المدقق اللغوي :أحمد الخطيب

التكروري
هاشم
الظاهر  -أ.
والمصرفية
المالية
مفيداألبحاث
د.مجلة

شروط النشر في مجلة األبحاث المالية والمصرفية
«مجلة علمية ُمحكمة»

33

تعريف بالمجلة:
ُ
مجلة أبحاث مالية مصرفية علمية محكمة ،تعنى بنشر البحوث العلمية األصيلة في مجال العلوم اإلنسانية والتطبيقية،
باللغتين العربية واإلنجليزية ،ويجب أن يتسم البحث المقدم إليها بشروط البحث العلمي ،وخطواته وفق ما هو متعارف
عليه عربيا ً وعالمياً ،وهي تعنى ،إضافة إلى ذلك ،بنشر المراسلة القصيرة ،ورسالة المحرر ،ومراجعة الكتب أو
الموضوعات.
تسليم مخطوطة البحث :يقدم المؤلف نسخة الكترونية من مخطوطة البحث ،ويعني تقديم مخطوطة البحث للنشر في
المجلة ،أن المؤلف قد فوّض المجلة قانونيا بنشر بحثه ودراسته ،ويعني ذلك أيضا أن المعلومات ،التي تتضمنها تلك
األبحاث والدراسات المقدمة للنشر ،هي معلومات حقيقية ،وأصيلة ،وغير منشورة سابقاً ،وأنها من إنتاج المؤلف
المذكور في المخطوطة فقط ،إضافة إلى أنها ليست قيد النشر في أماكن أخرى.
ً
و في حال قبول األبحاث والدراسات للنشر فأن حق النشر والتوزيع ،ينتقل تلقائيا إلى الناشر ،ومن شأن هذا الحق أن
يم َّكن من توزيع المعلومات قدر اإلمكان.
وتقدم مخطوطة البحث إلى  research@pbi.psباللغتين العربية أو اإلنجليزية ،مع مراعاة أال يزيد حجم البحث
على ( )35صفحة ،بما في ذلك الهوامش ،والمراجع ،والجداول ،واألشكال ،والمالحق ،ويراعى ترقيم الجداول
واألشكال على التوالي وفق ورودها في البحث ،مع تزويدها بعناوين ،بحيث يكتب عنوان الجدول في أعاله ،وعنوان
الشكل في أسفله ،وفي حالة استخدام الباحث أداة أو أدوات بحثية في القياس ،مثل االستبانة ،ال بد من وضع ملحق
خاص بها ،إذا لم ترد في متن البحث.
ويجب أن يستهل كل بحث بصفحة مستقلة تشتمل على ملخصين للبحث باللغتين العربية ،واالنجليزية ،بما ال يزيد،
كل واحد منها ،على ( )150كلمة.
المخطوطة :تقدم المخطوطة مطبوعة على ورق أبيض ( )A4على وجه واحد ،وبالتباعد المزدوج ،مع ترك هوامش
مناسبة ( 2.5سم) من جميع الجهات ،ويكون الخط من نوع ( ،)Simplified Arabicوتكون العناوين الرئيسية بخط
عريض وبحجم ( ،)16أما باقي المادة المطبوعة فتكون بحجم (.)14
وتشتمل المخطوطة على عنوان البحث ،واسم المؤلف ،وعنوانه ،والملخصين ،والمتن ،ثم ينتهي البحث بالنتائج
والتوصيات .ويذيل بقائمة للمراجع والمصادر التي ترد مرتبة ترتيبا أبتثياً ،ثم المالحق حال وجودها.
التوثيق:
أ .في متن البحث:
يتم التوثيق ،في متن البحث ،وفقا ً ألسلوب الجمعية األمريكية السيكولوجية ( )APA5على النحو اآلتي:
» »إذا كان المرجع كتابا ً يكتب :اسم عائلة المؤلف ،سنة النشر ،الصفحة أو الصفحات ،ويتم ذلك بين قوسين هكذا:
• إذا كان المؤلف منفرداً يكتب( :الهيتي ،2010 ،ص )312
• إذا كان لمؤلفين اثنين يكتب( :الشوملي ،والمومني ،2011 ،ص )212
• وإذا كان لثالثة فأكثر يكتب :اسم عائلة المؤلف األول ،ويضاف إليها عبارة وآخرون هكذا:
(الحاج وآخرون ،2011 ،ص)404
» »إذا كان المرجع بحثا ً منشوراً في مجلة علمية يراعي فيه ما سبق.
» »أما إذا كان موقعا ً على االنترنت ،فيكتب على النحو اآلتي:
• اسم المؤلف (إن وجد) ،عنوان المقالة ،السنة .الموقع .هكذا:
”. 2010الخدمات المصرفية” http:// www.tit.net

44

العوامل المؤثرة في تأخير إصدار القوائم المالية
مجلة األبحاث المالية والمصرفية

ب .المصادر والمراجع في نهاية البحث:
ترد المصادر والمراجع العربية أوالً ،ومن ثم تعاد القائمة باللغة االنجليزية (كما جاءت باللغة العربية في قائمة
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• اسم عائلة المؤلف أو شهرته ،يليها اسمه ،سنة النشر ،فراغان طباعيان ،عنوان الكتاب ،ويوضع تحته خط،
الطبعة ،فراغان طباعيان ،الناشر ،مكان النشر .مثال:
شوملي  ،سهير )2011( .السلوك التنظيمي .داروائل ،عمان ،األردن.
Peter, M. (2009). An outline of English phonetics, Berlin University Press, Berlin, Germany.
Al-Nimr, Saleh. (2011) Alschareaa Aleslamiya. Dar Al-Amal. Amman-jordan.
» »توثيق بحث منشور في مجلة علمية باللغة العربية أو األجنبية ،يراعي في ذلك الترتيب اآلتي:
• اسم عائلة المؤلف ،يليها اسمه .سنة النشر ،عنوان البحث ،اسم المجلة ،المجلد ،العدد إن وجد .الصفحات .ويوضع
خط تحت اسم المجلة ،ورقم المجلد ،والعدد إن وجد.
مثال ذلك:
الفيومي ،أحمد« ،)2009( .التسهيالت األئتمانية في المصارف االسالمية  .»...مجلة جامعة النجاح لألبحاث – ب
(العلوم اإلنسانية).32-64 .)2(18 ،
Alzatare, D. (2009). “Principels of Enginering”. An-Najah National University Research Journal- B, 14.2; 215-326.
Al-Qagadamany, Ali. (2011). “Reasearch Methodolgy …”. Majalet jameat Kadoore.
23(5). 19-30.
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عالمتي تنصيص هكذا.
الناجي ،سلمى« .)2009( .اثر الدعم الحكومي على التنمية في فلسطين» .رسالة ماجستير غير منشورة .كلية
الدراسات العليا ،جامعة فلسطين التقنية .طولكرم ،فلسطين.
Faysal, M. A. (2012) “Adaptive and maladptive and creativity. How are they related to
professional and female actors” Unpublished dissertation University of London, Berekley, Cal., UK.
Makdise, Marwa. (2010). “Alhadara al-arabeya fi phalestine”. Resalet majester ghair
manshurah. Kuleyt al-derasat alolya, jameat KadureTolkarem. Palestine.
» »توثيق االنترنت ،يراعي في ذلك الترتيب اآلتي:
اسم عائلة المؤلف أو شهرته ،اسمه ،سنة النشر« .عنوان المقالة» ،الموقع ،ويوضع تحته خط ،مثال ذلك:
الجيار ،عطية« ،2009 ،ذكاء االعمال»www.tit.net ،
Aljayar, Ateya. 2009. “thakaa almaarefa. www.tit.net.
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دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل
األموال في الحد من جريمة غسل األموال في القطاع المصرفي الفلسطيني
عامر سعدي جبر
Amer.jaber2010@hotmail.com
ملخص الدراسة
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى الــدور الــذي تقــوم بــه اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال فــي الحــد
مــن ظاهــرة غســل األمــوال فــي القطــاع المصرفــي الفلســطيني ،واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي ،منهج ـا ً
للدراســة ،وتكــون مجتمــع الدراســة مــن مســؤولي المخاطــر واالمتثــال فــي القطــاع المصرفــي ،والبالــغ عددهــم
( )25مســؤوالً فــي البنــوك ،وتكونــت عينــت الدراســة مــن مجتمــع الدراســة كامــا ،بحيــث تــم مســح جميــع أفــراد
مجتمــع الدراســة.
خلصــت الدراســة إلــى أن هنــاك دوراً كبيــراً للجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال فــي الحــد مــن ظاهــرة غســل
األمــوال فــي القطــاع المصرفــي الفلســطيني ،مــن خــال متابعــة التــزام القطــاع المصرفــي الفلســطيني بالتقيــد
بالقوانيــن والتشــريعات والتعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد الفلســطينية واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل
األمــوال ،وكذلــك أن هنــاك تدابيــر وقائيــة وعالجيــة متبعــة فــي القطــاع المصرفــي الفلســطيني تهــدف إلــى الحــد
مــن ظاهــرة غســل األمــوال ،باإلضافــة إلــى أن تدريــب الموظفيــن وتطويــر السياســات يلعبــان دورا مهمــا فــي
مكافحــة جريمــة غســل األمــوال.

Abstract

The study aimed to identify the role played by the National Committee for
Combating Money Laundering in reducing the phenomenon of money laundering
The researcher used the descriptive approach, and.in the Palestinian banking sector
the population of the study of officials risk and compliance in the banking sector,
totaling (25) is responsible in the banks, and consisted appointed a study of the full
study population, so that has been cleared of all the members of the study community.
The study concluded that there is a significant role for the national committee to combat
money laundering in reducing the phenomenon of money laundering in the Palestinian
banking sector ,follow through the commitment of the Palestinian banking sector to
abide by laws and regulations and instructions issued by the Palestinian Monetary
Authority and the National Committee to combat money laundering, as well as that
there are preventive measures and treatment followed in the Palestinian banking sector
aims to reduce the phenomenon of money laundering, in addition to staff training
and the development of policies play an important role in the fight against money
laundering offense.

عامر سعدي جبر
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أوالً :خطة الدراسة
مقدمة الدراسة
أصبحــت عمليــات غســل األمــوال مــن أكثــر الجرائــم انتشــاراً وســريةً وتنظيمـاً ،وهــي مــن الجرائــم التــي يالحقهــا
القانــون فــي جميــع أنحــاء العالــم ،ولعــل قطــاع المصــارف ومــن خــال النشــاط التجــاري واالقتصــادي والخدماتي
الــذي يقدمــه للعمــاء ،هــو أكثــر القطاعــات عرضــة الحتــواء هــذه الجريمــة مــع العلــم أن هنــاك مؤسســات
ماليــة أخــرى عرضــة الحتــواء هــذه الجريمــة مثــل :شــركات التأميــن وشــركات الوســاطة الماليــة والصرافيــن
ومؤسســات اإلقــراض وغيرهــا.
إن تطــور القطــاع المصرفــي الفلســطيني فــي الســنوات األخيــرة ومــا رافقــه مــن زيــادة فــي الخدمــات المقدمــة
للعمــاء ،أدى إلــى زيــادة فــي العمليــات المصرفيــة التــي مــن الممكــن أن تحتــوي جريمــة غســل أمــوال ،ومــن
هنــا كان ال بــد مــن مراقبــة العمليــات المصرفيــة لحمايــة القطــاع المصرفــي مــن جريمــة غســل األمــوال التــي
تؤثــر ســلبا علــى االقتصــاد الفلســطيني ككل ،األمــر الــذي أوجــد ضــرورة ملحــة إلنشــاء جســم رســمي فلســطيني
لمكافحــة جريمــة غســل األمــوال( .شــاهين،2009،ص)12
أنشــئت اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال بموجــب المــادة ( )19مــن قــرار قانــون مكافحــة غســل األمــوال
رقــم ( )9لســنة  2007لمكافحــة غســل األمــوال ،والــذي حــدد اختصاصاتهــا (المــادة  )20واجتماعاتهــا -
(المــادة  )21وصالحيــات رئيســها ( -المــادة  )22وعالقتهــا مــع الجهــات المختصــة ذات العالقــة( .القانــون
الفلســطيني،2007،ص .)16
عرفــت بعــض الحضــارات القديمــة ظاهــرة غســل األمــوال ،حيــث لجــأ تجــار اإلمبراطوريــة الصينيــة لهــذه
الظاهــرة إلخفــاء أموالهــم عــن طريــق اســتثمارها بمناطــق بعيــدة خــارج اإلمبراطوريــة خشــية أن يتــم مصادرتهــا
مــن قبــل الحــكام ،وكذلــك بــدأت هــذه الظاهــرة باالنتشــار فــي أوروبــا فــي العصــور الوســطى عندمــا كانــت
الكنيســة الكاثوليكيــة تح ـرّم الربــا.
اســتعمل مصطلــح غســل األمــوال فــي الواليــات المتحــدة مــا بيــن عامــي  1932 – 1920مــن قبــل رجــال األمــن
األمريكييــن ،وبوشــرت بشــكل منظــم بواســطة شــخص يدعــى ( ،)Meyer Lanskyحيــث كان يمثــل حلقــة
الوصــل بيــن المافيــا األمريكيــة والمافيــا اإليطاليــة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة.

مشكلة الدراسة
إن غســل األمــوال هــو إخفــاء أو تغييــر هويــة األمــوال التــي تأتــي بطــرق غيــر قانونيــة ،بحيــث تظهــر علــى
أنهــا نابعــة مــن مصــادر شــرعية ،ومــن أجــل حمايــة االقتصــاد الفلســطيني مــن جريمــة غســل األمــوال ،أوجــدت
اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال ووحــدة المتابعــة الماليــة التابعــة ،وتكمــن مشــكلة الدراســة فــي الســؤال
الرئيســي التالــي:
مــا دور اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال فــي الحــد مــن جريمــة غســل األمــوال فــي القطــاع المصرفــي
الفلســطيني؟
وتسعى الدراسة إلى اإلجابة عن بعض األسئلة الفرعية التالية:
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 .1كيــف عملــت تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية وتشــريعاتها وقوانينهــا الخاصــة بمكافحــة غســل األمــوال علــى
الحــد مــن ظاهــرة غســل األمــوال فــي القطــاع المصرفــي الفلســطيني؟
 .2هــل األدلــة اإلرشــادية والتوعويــة الصــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال التــي تخــص القطــاع
المصرفــي الفلســطيني واضحــة وكافيــة للحــد مــن غســل األموال؟
 .3ما التدابير الوقائية والعالجية التي تتبعها البنوك العاملة في فلسطين لمنع وقوع جريمة غسل األموال؟
 .4مــا تأثيــر الخبــرة وتدريــب الموظفيــن وتطويــر السياســات علــى مكافحــة جريمــة غســل األمــوال فــي القطــاع
المصرفــي الفلســطيني؟

أهمية الدراسة
تكتســب الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة مكافحــة جريمــة غســل األمــوال ،ومــا لــه مــن دور فــي حمايــة االقتصــاد
الوطنــي والمجتمــع مــن اآلثــار الســلبية الناجمــه عنهــا ،وتتلخــص أهميــة الدراســة فيمــا يلــي:
	•السعي لتعزيز الدراسات واألبحاث للمهتمين بموضوع مكافحة غسل األموال في فلسطين.
	•الســعي إلبــراز دور اللجنــة الوطنيــة فــي الحــد مــن ظاهــرة غســل األمــوال فــي القطــاع المصرفــي
الفلســطيني.
	•الســعي إلبــراز أهميــة الحــد مــن ظاهــرة غســل األمــوال فــي فلســطين وانعكاســات هــذه الجريمــة علــى
االقتصاد الفلســطيني.
	•محاولــة الكشــف عــن طــرق حديثــة فــي الحــد مــن ظاهــرة غســل األمــوال فــي القطــاع المصرفــي
الفلســطيني.

أهداف الدراسة
تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي:
	•التعــرف علــى اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال ،وعلــى وحــدة المتابعــة الماليــة ودورهمــا فــي
الحــد مــن ظاهــرة غســل األمــوال.
	•معرفــة طــرق الوقايــة والعــاج التــي تقــوم بهــا المصــارف العاملــة فــي فلســطين وســلطة النقــد
الفلســطينية للحــد مــن ظاهــرة غســل األمــوال.
	•التعرف على جريمة غسل األموال ومراحلها.
	•العمــل علــى بلــورة مقترحــات قابلــة للتطبيــق لتفعيــل دور ســلطة النقــد الفلســطينية والمصــارف العاملة
فــي فلســطين للحــد مــن ظاهــرة غســل األمــوال.

عامر سعدي جبر

9

منهجية الدراسة
تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي ،وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى فهــم الظاهــرة ،إضافــة إلــى الوصــول إلــى نتائــج
واســتنتاجات تســاعد فــي تطويــر الواقــع المــدروس ،وتكــون مجتمــع الدراســة مــن مســؤولي المخاطــر واالمتثــال
فــي البنــوك وعددهــم ( ،)25وتــم مســح جميــع أفــراد المجتمــع مــن خــال أداة الدراســة (اســتبانة) التــي تــم
تصميمهــا وعرضهــا علــى محكميــن ،ومــن ثــم تحليــل إجابــات المبحوثيــن باســتخدام برنامــج التحليــل اإلحصائــي
( ،)spssوالوصــول إلــى نتائــج يمكــن تعميمهــا.

الدراسات السابقة
 .1الدراسات العربية
دراسة أبو الحاج ( « )2012البنوك وعمليات غسل األموال»
تهــدف هــذه الدراســة بشــكل رئيــس إلــى التعــرف علــى عالقــة البنــوك بجريمــة عمليــات غســل األمــوال ،وكذلــك
بيــان اآلثــار التــي تســببها جريمــة غســل األمــوال علــى النواحــي االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية ،وتوصلــت
الدراســة إلــى أن عمليــات غســل األمــوال تســاعد المنظمــات اإلجراميــة فــي إلحــاق الضــرر بالهيــاكل االقتصاديــة
والتجاريــة والماليــة ،وكذلــك أن التكنولوجيــا المصرفيــة المتطــورة قــد ســاعدت فــي انتشــار هــذه الظاهــرة ال ســيما
البنــوك اإللكترونيــة والخدمــات المصرفيــة الحديثــة بحيــث تجعــل مــن الصعوبــة بمــكان كشــف عمليــات غســل
األموال.
دراســة شــاهين (« )2009االســتراتيجيات المصرفيــة لمكافحــة عمليــات غســل األمــوال وســبل تطويرهــا-
دراســة تطبيقيــة علــى المصــارف العاملــة فــي فلســطين».
هدفــت الدراســة إلــى معرفــة االســتراتيجيات المصرفيــة المتبعــة مــن قبــل البنــوك العاملــة فــي فلســطين فــي
مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وســبل تطويرهــا ،وتوصلــت الدراســة إلــى أن قوانيــن الســرية المصرفيــة
تســاهم فــي تعزيــز مكافحــة ظاهــرة غســل األمــوال غيــر المشــروع ،وأيضــا ضعــف الرقابــة علــى المصــارف
والمؤسســات الماليــة يســاعد فــي انتشــار ظاهــرة غســل األمــوال ،وأن التقــدم التكنولوجــي يزيــد مــن احتماليــة
عمليــات غســل أمــوال.
دراســة العاجــز (« ،)2008دور المصــارف فــي الرقابــة علــى عمليــات غســل األمــوال دراســة تطبيقيــة علــى
المصــارف العاملــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة».
هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى وســائل وأدوات الرقابــة المطبقــة فــي المصــارف العاملــة فــي قطــاع
غــزة للرقابــة علــى عمليــات غســل األمــوال ومكافحتهــا ،وتوصلــت الدراســة إلــى أن البنــوك العاملــة فــي قطــاع
غــزة تلــزم بعــدم فتــح حســاب للعميــل أو تنفيــذ أي معاملــة مصرفيــة فــي حــال عــدم اســتيفائها إلجــراءات التعــرف
عليــه ،وأن المصــارف تطبــق إجــراءات وقائيــة لمكافحــة غســل األمــوال بصــورة جيــدة ،كمــا توصلــت إلــى أن
هنــاك انخفاضـا ً فــي الميزانيــة المرصــودة مــن قِبــل المصــارف لبرامــج تدريــب وتثقيــف الموظفيــن ضــد غســل
األمــوال.
دراســة الرفاتــي (« )2007عمليــات مكافحــة غســل األمــوال وأثــر االلتــزام بهــا علــى فعاليــة النشــاط المصرفــي
الفلسطيني».
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هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر االلتــزام بمكافحــة عمليــات غســل األموال علــى فعاليــة النشــاط المصرفي
الفلســطيني ،حيــث بينــت الدراســة العالقــة بيــن الخدمــات المصرفيــة ومكافحــة غســل األمــوال وثقــة العمــاء
بالمصــرف مــن جهــة ،وعالقــة غســل األمــوال بالســرية المصرفيــة مــن جهــة أخــرى  ،وتوصلــت الدراســة
إلــى أن مكافحــة غســل األمــوال تحمــي االقتصــاد مــن اآلثــار الســلبية ،وكذلــك تحمــي النشــاط المصرفــي مــن
االنهيــار أو المســاءلة القانونيــة ،وأن هنــاك تأثيــراً ســلبيا ً لتطبيــق عمليــات وإجــراءات مكافحــة غســل األمــوال
علــى الســرية.

 .2الدراسات األجنبية
دراسة  )2013( Khrawishبعنوان “The Impact of Anti-Money Laundering on
”Investment Funding: Evidence from Jordanian Financial Institutions
هدفــت الدراســة إلــى إبــراز تأثيــر مكافحــة غســل األمــوال علــى االســتثمار ،وتكــون مجتمــع الدراســة مــن القطــاع
المالــي األردنــي الــذي يتضمــن  72مؤسســة مصرفيــة وماليــة ،حيــث تــم دراســة عينــة مكونــة مــن  50مؤسســة
ماليــة تــم اختيارهــا مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة ،وتوصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك أثــراً كبيــراً لجريمــة
غســل األمــوال علــى تمويــل االســتثمار ،وكذلــك أن هنــاك عالقــة إيجابيــة بيــن مكافحــة جريمــة غســل األمــوال
وزيــادة االســتثمار ،وكذلــك أن جريمــة غســل األمــوال لهــا تأثيــر ســلبي علــى اســتقرار االقتصــاد ،والتمويــل،
واالســتثمار.
دراسة  )2012( Idowu, Abiola and Obasan, Kehinde AبعنوانAnti-Money“ :
”Laundering Policy and its Effects on Bank Performance in Nigeria
هدفــت هــذه الدراســة إلــى اســتعراض دور سياســة مكافحــة غســل األمــوال فــي القطــاع المصرفــي النيجيــري
واآلثــار المترتبــة عليهــا علــى أداء البنــوك النيجيريــة ،وتكــون مجتمــع الدراســة مــن ثالثــة بنــوك فــي واليــة
الغــوس (جنــوب غــرب نيجيريــا) ،وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة إيجابيــة وقويــة بيــن أداء البنــوك
واعتمــاد سياســة ســليمة لمكافحــة غســل األمــوال ،وكذلــك أن أي خلــل فــي سياســة البنــك فــي مكافحــة غســل
األمــوال ســتؤدي إلــى آثــار ســلبية علــى االقتصــاد ،تشــمل خســارة فــي إيــرادات الحكومــة ،تفاقــم معــدل اإلجرامي
فــي المجتمــع ،باإلضافــة إلــى تهديــد االســتقرار السياســي واألمــن الداخلــي للدولــة.
دراسة  )2002( Myers1بعنوانThe International Standards and Cooperation In”:
”Fight Against Money Laundering
هدفــت الدراســة إلــى إبــراز أهــم المعاييــر الدوليــة ،ومجــاالت التعــاون بيــن الــدول مــن أجــل مكافحــة غســل
األمــوال ،وتوصلــت الدراســة إلــى ضــرورة تحقيــق التعــاون الدولــي علــى اعتبــار أنــه قــادر علــى ضبــط جريمــة
غســل األمــوال ،حيــث إن غســل األمــوال يتجــه نحــو الــدول التــي ال تمتلــك أنظمــة قويــة فــي مجــال مكافحــة
غســل األمــوال.
دراسة  )2001(Gustitus , Bean ,and Roacبعنوان”Correspondent Banking A Getaway
”For Money Laundering
هدفــت الدراســة إلــى التحقــق مــن دور البنــوك المراســلة فــي عمليــات غســل األمــوال فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،وتوصلــت الدراســة إلــى أن أنظمــة العمــل المتبعــة مــن قبــل البنــوك المراســلة تســمح بتمريــر عمليــات
غســل األمــوال مــن خاللهــا إلــى الواليــات المتحــدة ،وهــذا يشــكل نوع ـا ً مــن الخطــر علــى اقتصــاد الواليــات
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المتحــدة ،وأن معظــم المصــارف األمريكيــة ال تعتمــد أنظمــة كافيــة للوقايــة مــن غســل األمــوال.
دراسة  )2001( Me Dowel and NovisبعنوانThe Consequences Of Money”:
”Laundering And Financial Crime
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى عواقــب جريمــة غســل األمــوال والجرائــم الماليــة ،وتوصلــت الدراســة إلــى
أن غســل األمــوال يزيــد مــن خطــر إفــاس المصــارف ،وكذلــك إلــى مخاطــر اجتماعيــة ناتجــة عــن الجرائــم
األصليــة ،وأيضــا أن جرائــم غســل األمــوال تشــوه القــرارات التــي ينبغــي علــى المؤسســات الماليــة اتخاذهــا،
وأيضــا تفقــد الحكومــة الســيطرة علــى السياســة االقتصاديــة والماليــة.

ميزات الدراسة الحالية
يتضــح مــن تحليــل الدراســات الســابقة أنهــا تناولــت بشــكل أساســي مفهــوم غســل األمــوال ،والمراحــل التــي تمــر
بهــا جريمــة غســل األمــوال, ،مخاطــر غســل األمــوال علــى المؤسســات الماليــة ،والعالقــة بيــن غســل األمــوال
والســرية المصرفيــة .أمــا الدراســة الحاليــة فإنهــا تتميــز بأنهــا مــن الدراســات القليلــة التــي ناقشــت موضــوع غســل
األمــوال فــي فلســطين ،إضافــة إلــى أنهــا مــن أولــى الدراســات التــي تقيّــم عمــل اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل
األمــوال.

ثانيا :االطار النظري
يتنــاول اإلطــار النظــري ماهيــة جريمــة غســل األمــوال ومراحلهــا ،واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال
واختصاصاتهــا ،ووحــدة المتابعــة الماليــة واختصاصاتهــا ،ومــن ثــم يبيــن القطاع المصرفــي الفلســطيني ومكوناته.

الفرع األول :جريمة غسل األموال
مفهوم غسل األموال
عــرف القانــون الفلســطيني لمكافحــة غســل األمــوال رقــم( )9لســنة  2007غســل األمــوال بأنــه «كل ســلوك يقصــد
بــه إخفــاء أو تغييــر هويــة األمــوال المتحصلــة مــن إحــدى الجرائــم األصليــة ،وذلــك تمويهــا لمصادرهــا الحقيقيــة
لتبــدو فــي ظاهرهــا متأتيــة مــن مصــادر مشــروعة»( .القانــون الفلســطيني لمكافحــة غســل األمــوال.2007.ص)5
إن الــرأي األرجــح لبدايــة ظهــور جريمــة غســل األمــوال فــي العمليــات التــي قــام بهــا رجــال العصابــات فــي
الصيــن القديمــة ،حيــث كانــت التجــارة والقوافــل التجاريــة واألربــاح الناتجــة عنهــا تســتخدم كطريقــة إلخفــاء
أمــوال الجريمــة فــي بــاط الحــكام ،وإلبعــاد أعيــن الشــرطة والســلطات عــن الوصــول إلــى حقيقــة الثــروات ،إال
أنهــا بالفعــل كانــت تتخــذ مــن التجــارة ســتارا إلخفــاء أمــوال الجريمــة( .شــمس الديــن .2001.ص )1

مراحل غسل األموال
إن معظم الدراسات المتعلقة بموضوع غسل تجمع أنها تتم في ثالثة مراحل وهي:
.1مرحلــة اإليــداع أو اإلحــال :وهــي المرحلــة التــي يبــدأ بهــا غاســل األمــوال المحاولــة إلدخــال األمــوال النقديــة
المتحصلــة مــن نشــاطه غيــر المشــروع أو األنشــطة غيــر المشــروعة مثــل (تجــارة المخــدرات ،واالحتيــال،
والســرقة) إلــى النظــام المصرفــي أو المالــي( .طاهــر .2002.ص)15
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دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل األموال في الحد من جريمة غسيل األموال في القطاع المصرفي الفلسطيني

 .2مرحلــة التغطيــة أو التمويــه أو التوظيــف :يبــدأ غاســلو األمــوال بطمــس عالقــة األمــوال مــع مصادرهــا غيــر
المشــروعة مــن خــال القيــام بالعمليــات الماليــة والمصرفيــة المتتاليــة ،فتصبــح األمــوال القــذرة أمــواال نظيفــة،
ولكــن ضمــن نطــاق المؤسســة الماليــة ،وبذلــك يمكــن القــول إنــه تــم فصــل األمــوال عــن أصلهــا مــن خــال
العمليــات المعقــدة داخــل المؤسســة الماليــة( .مباركــي .2008.ص )19
 .3مرحلــة الدمــج :تُعـ ّد مرحلــة الدمــج المرحلــة األخيــرة مــن مراحــل غســل األمــوال ،وهــي ناتجــة عــن نجــاح
مرحلتيــن ســابقتين ،وبذلــك يكــون غاســل األمــوال قــد حصــل علــى أمــوال يمكــن دمجهــا باالقتصــاد وكأنهــا تبــدو
فــي ظاهرهــا أمــواالً مشــروعة( .عجيــل.2008.ص)32
يتضــح ممــا ســبق أن مراحــل غســل األمــوال تبــدأ بنشــوء العالقــة بيــن العميــل والمؤسســة الماليــة ،وتنتهــي
بانتهــاء العالقــة ،حيــث يعمــد غاســل األمــوال إلــى الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات الماليــة مــن أجــل تحويــل
األمــوال الناتجــة مــن جرائــم إلــى أمــوال مشــروعة ،ويمكــن دمــج المراحــل بمرحلــة واحــدة.

خصائص جريمة غسل األموال
تختلــف جريمــة غســل األمــوال عــن غيرهــا مــن الجرائــم ،وذلــك لكونهــا جريمــة اقتصاديــة ،وذات بعــد دولــي،
وهــي أيضــا جريمــة منظمــة ،وتابعــة لجريمــة أخــرى ،وفيمــا يلــي إيجــاز ألهــم مــا يميــز هــذه الجريمــة عــن
غيرهــا:

 .1غسل األموال جريمة اقتصادية
تؤثــر جريمــة غســل األمــوال ســلبا وبشــكل مباشــر علــى القطاعــات االقتصاديــة ،إذ إن جريمــة غســل األمــوال
تعمــل علــى نمــو قطاعــات دون غيرهــا ،وبالتالــي يتشــكل اقتصــاد وهمــي أو اقتصــاد خفــي ،وبمعنــى آخــر عنــد
اســتثمار األمــوال المغســولة فــي االقتصــاد يتشــكل اقتصــاد ناتــج عــن جرائــم( .مباركــي)2008.

 .2غسل األموال جريمة تابعة
تُعـ ّد جريمــة غســل األمــوال جريمــة تابعــة ،وذلــك ألن أداة الجريمــة فــي غســل األمــوال (األمــوال القــذرة) ناتجــة
عــن جريمــة أصليــة ،وبالتالــي ال يوجــد جريمــة غســل أمــوال دون أن تكــون جريمــة ســابقة لهــا ويعاقــب عليهــا
القانــون( .مباركــي. )2008.

 .3غسل األموال جريمة ذات بعد دولي
تُعـ ّد جريمــة غســل األمــوال جريمــة ذات بعــد دولــي ،وخاصــة فــي المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل غســل األمــوال
وهــي مرحلــة التغطيــة أو التوظيــف ،حيــث يقــوم غاســلو األمــوال بتحويــل األمــوال المــراد غســل هــا إلــى دول
أخــرى تمويهــا عــن مــكان الجريمــة األصليــة ،أو اختيــار دولــة تضعــف بهــا الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة،
وبالتالــي تشــويه اقتصــاد الدولتيــن فــي آن واحــد( .مباركــي.)2008.

 .4غسل األموال من الجرائم المنظمة
تُع ـ ّد جريمــة غســل األمــوال جريمــة منظمــة لكونهــا تبــدأ بجريمــة أصليــة وتنتهــي بمكاســب ماليــة مشــروعة،
حيــث تتسلســل الخطــوات وبتنظيــم ممنهــج ،فمــن الممكــن أن يكــون غاســل األمــوال هــو مــن قــام بالجريمــة
األصليــة ،فمثــا عنــد القيــام بجريمــة التجــارة بالمخــدرات ،أو القتــل أو اإلرهــاب يتجمــع لــدى الجانــي أمــوال،
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يقــوم بدمجهــا باالقتصــاد مــن أجــل إخفــاء الجريمــة الســابقة مــن جهــة ،والحصــول علــى أمــوال مشــروعة مــن
جهــة أخــرى( .مباركــي.)2008.

 .5استعمال الوسائل والتقنيات الحديثة في جريمة غسل األموال
نظــرا للتقــدم التكنولوجــي فــي مجــال القطــاع المصرفــي ،والتســابق مــن قبــل البنــوك لتطبيــق آليــات تســهل تقديــم
الخدمــات المصرفيــة للعمــاء ،ومــع ظهــور الخدمــات اإللكترونيــة المتمثلــة بطلبــات تحويــل العملــة والتحويــل
إلــى حســابات أخــرى وغيرهــا مــن الخدمــات ،أصبحــت عمليــات مكافحــة غســل األمــوال صعبــة إلــى حــد مــا،
وذلــك لســهولة القيــام بعمليــات متتابعــة وبوقــت قصيــر( .عجيــل)2008.

غسل األموال من خالل عمليات القطاع المصرفي
يقــدم القطــاع المصرفــي خدماتــه الماليــة للعمــاء مقابــل عمــوالت محــددة ،ويقــوم العمــاء باالســتفادة مــن
الخدمــات لتســهيل التبــادل التجــاري ،وأيضــا االدخــار وحفــظ األمــوال ،ويقــوم غاســلو األمــوال باســتغالل هــذه
الخدمــات ،مــن أجــل إتمــام جريمتهــم وصبــغ األمــوال القــذرة بصبغــة شــرعية ،وفيمــا يلــي أهــم الخدمــات التــي
تقدمهــا البنــوك ويمكــن اســتغاللها فــي عمليــات غســل األمــوال:

 .1اإليداعات النقدية
يســتخدم غاســلو األمــوال اإليــداع النقــدي فــي المرحلــة األولــى مــن مراحــل غســل المــوال ،وهــي مرحلــة
اإليــداع أو اإلحــال ،وتكــون بدايــة الجريمــة بإدخــال المتحصــات الجرميــة إلــى النظــام المصرفــي( .بنــك
فلســطين.)2011.

 .2الحواالت المالية اإللكترونية
يســتخدم غاســلو األمــوال خدمــة الحــواالت الماليــة اإللكترونيــة إلتمــام المرحلــة الثانيــة مــن غســل األمــوال وهــي
مرحلــة التغطيــة ،ولكــون الحــواالت الماليــة تنفــذ فــي منتهــى الســرعة ,وأنــه مــن الممكــن تنفيــذ عــدة حــواالت
فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة وألشــخاص مختلفيــن وأماكــن مختلفــة ,إذ يقــوم غاســلو األمــوال بعــد إدخــال األمــوال
القــذرة إلــى النظــام المصرفــي ،بإجــراء عــدة حــواالت متتاليــة ،بحيــث يصعــب تتبعهــا والتدقيــق علــى مصدرهــا.
(الربيعــي.2005.ص .)23

 .3االعتمادات المستندية
يقــوم غاســل األمــوال باســتخدام االعتمــادات المســتندية لتحويــل األمــوال المشــبوهة إلــى بضاعــة مســتوردة مــن
خــال البنــك ،بحيــث يقــوم المشــتري بدفــع قيمــة البضاعــة نقــدا إلــى البنــك مضافــا إليهــا العمولــة ،أو مــن خــال
أقســاط ،وتشــكل االعتمــادات المســتندية المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل غســل األمــوال ،بحيــث يتــم تحويــل األمــوال
القــذرة إلــى بضاعــة شــرعية( .السيســي.)2003.

 .4القروض وسقف الجاري مدين
تُع ـ ّد القــروض وســقف الجــاري مديــن مــن التســهيالت المصرفيــة ،ومــن خــال هــذه الخدمــات يســتطيع غاســل
األمــوال تحويــل األمــوال القــذرة التــي بحوزتــه إلــى أمــوال مشــروعة ،مــن خــال إيجــاد مبــرر لمجمــوع األمــوال
التــي بحوزتــه ،بحيــث يقــوم باالقتــراض أو ســحب ســقف الجــاري مديــن ودمــج المبلــغ المــراد غســل ه مــع
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مبلــغ القــرض واســتثمار مجمــل المبلــغ فــي أي مــن القطاعــات ،وتشــكل عمليــة االقتــراض المرحلــة الثانيــة مــن
مراحــل غســل األمــوال( .قشــقوش.1998.ص.)58

 .5السحب النقدي أو الشيكات
يقــوم غاســل األمــوال بســحب األمــوال القــذرة التــي تــم إيداعهــا فــي البنــك مســبقا ،ويتــم الســحب إمــا نقديــا أو مــن
خــال تحريــر شــيك داخلــي أو شــيك مقاصــة ،وبهــذا يكــون قــد أدخــل المــال وأجــرى العمليــات المتتاليــة ،ومــن
ثــم تــم ســحبه مــاال مشــروعا( .بنــك القاهــرة عمــان.)2011.

 .6بيع العمالت وشراؤها
تتــم عمليــات غســل األمــوال مــن خــال تجــارة العملــة ،وذلــك بقيــام غاســل األمــوال بشــراء مبلــغ مــن عملــة
معينــة بمــال قــذر مــن عملــة أخــرى ،وهنــا فإنــه قــام باســتبدال المــال القــذر بمــال مشــروع ،ولكــن بعملــة أخــرى.
(البنــك اإلســامي العربــي.)2011.

اآلثار االقتصادية لجريمة غسل األموال
إن ألي جريمــة أثــارا علــى القطــاع الــذي تنفــذ مــن خاللــه ،ونظــرا الرتبــاط جريمــة غســل األمــوال بالقطــاع
االقتصــادي ،فــإن لهــا أثــارا ســلبية علــى االقتصــاد بشــكل عــام ،وتتلخــص اآلثــار االقتصاديــة لجريمــة غســل
األمــوال بمــا يلــي:

 .1آثار سلبية على االستثمار
يــؤدي خــروج األمــوال غيــر المشــروعة مــن الدولــة إلــى نقــص األمــوال المســتغلة فــي االســتثمار الداخلــي؛ مــا
يــؤدي إلــى إحبــاط المســتثمرين الداخلييــن فــي الدولــة ،وكذلــك إلــى نقــص العــرض فــي مجــاالت االســتثمار.
(عبــد الخالــق .1997.ص .)20

 .2آثار سلبية على سعر صرف العملة
يــؤدي غســل األمــوال إلــى زيــادة العــرض علــى العملــة المــراد اســتبدالها ،بحيــث إنــه إذا كانــت عمليــات غســل
األمــوال ناتجــة عــن جرائــم داخــل الدولــة يزيــد العــرض علــى العملــة المحليــة ،وبالتالــي انخفــاض ســعر صــرف
العملــة المحليــة( .الرهــوان.)23 .2003.

 .3آثار غسل األموال على الدخل القومي
تؤثــر عمليــات غســل األمــوال علــى توزيــع الدخــل القومــي فــي المجتمــع ،إذ تحصــل فئــة مــن المجتمــع علــى
أمــوال تفــوق نصيــب الفــرد دون وجــه حــق ،كمــا أن هــذه األمــوال ناتجــة عــن دخــول غيــر مشــروع ،وبالتالــي
تحــول طبقــة مــن المجتمــع إلــى طبقــة غيــر منتجــة ،وتحظــى بنصيــب أعلــى مــن الطبقــة المنتجــة ،هــذا مــا يســمى
بالتوزيــع العشــوائي للدخــل القومــي ،الــذي يتولــد عنــه زيــادة فــي الفجــوة بيــن الطبقــة الغنيــة والطبقــة الفقيــرة.
(عبــد العظيــم.)56 .1997.

 .4تأثير غسل األموال على االدخار
يــؤدي غســل األمــوال إلــى هــروب رؤوس األمــوال إلــى خــارج الدولــة ،وهــذا يؤثــر ســلبا ً علــى مجمــوع
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المدخــرات المحليــة ،وبالتالــي عجــز الدولــة مــن الوفــاء باســتثماراتها ،وأيض ـا ً مــن الممكــن أن تبقــى األمــوال
داخــل الدولــة وفــي أيــدي أصحابهــا ،دون ضخهــا فــي االقتصــاد مــا يــؤدي إلــى اكتنازهــا وعــدم اســتثمارها( .عبــد
العظيــم.)57 .1997.

اآلثار االجتماعية لجريمة غسل األموال
ترتبــط جريمــة غســل األمــوال ارتباطــا وثيقــا بالمجتمــع ،حيــث إن جريمــة غســل األمــوال تــؤدي إلــى خلــل فــي
التــوازن االجتماعــي ،مــن خــال البطالــة ،وارتفــاع معــدل الجريمــة ،وفيمــا يلــي بيــان ألهــم اآلثــار االجتماعيــة
لجريمــة غســل األمــوال:

 .1يؤدي غسل األموال إلى خلل في التوازن االجتماعي
تنشــا مــن خــال جريمــة غســل األمــوال طبقــة غنيــة وطبقــة فقيــرة ،وبازديــاد عمليــات غســل األمــوال تــزداد
1
الفجــوة بيــن الطبقتيــن ،وكذلــك يــؤدي غســل األمــوال إلــى الالمبــاالة وعــدم االنتمــاء إلــى العمــل.

 .2غسل األموال ومعدالت الجريمة
يدفــع تمتــع غاســلي األمــوال بمتحصالتهــم بعــد إتمــام جريمــة غســل األمــوال باقــي أفــراد المجتمــع إلــى القيــام
بجرائــم مماثلــة ،مــن أجــل الحصــول علــى أمــوال وتحســين وضعهــم المالــي؛ مــا يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدل
الجريمــة( .بنــك مصــر .2000.ص.)57

 .3غسل األموال وظاهرة البطالة
نظــرا لنقــل جــزء مــن الدخــل القومــي إلــى بلــدان أخــرى فــإن ذلــك يــؤدي إلــى انخفــاض االســتثمار فــي الدولــة،
وبالتالــي انخفــاض فــرص العمــل داخــل الدولــة التــي يتــم فيهــا غســل أمــوال ،وأيضــا إن غاســل األمــوال الــذي
يقــوم باالســتثمار ،همــه الوحيــد تحقيــق األربــاح باألمــوال القــذرة؛ مــا يدفعــه إلــى تقليــل التكاليــف المباشــرة
والمتمثلــة باأليــدي العاملــة( .عبــد العظيــم .1997.ص.)188

الفرع الثاني :اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال
تعزيــزا لسياســات مكافحــة جريمــة غســل األمــوال علــى المســتوى الوطنــي الفلســطيني ،أنشــئت بموجــب أحــكام
القانــون الفلســطيني رقــم ( )9لســنة  2007اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال ،برئاســة معالــي محافــظ
ســلطة النقــد الفلســطينية ،وشــكلت بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،حيــث راعــى المش ـرّع عنــد
إنشــائها أن تتمثــل العضويــة فيهــا مــن الجهــات الرســمية ذات االختصــاص بمنظومــة المكافحــة وخبيرين مســتقلين
أحدهمــا قانونــي واآلخــر اقتصــادي( .القانــون الفلســطيني لمكافحــة غســل األمــوال.2007.ص.)5

أهمية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال
تكمن أهمية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في فلسطين فيما يلي:
	•اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال هــي الجســم الوطنــي الفلســطيني الــذي ينظــم عمــل مكافحــة
جريمــة غســل األمــوال ،حيــث إنــه كانــت عمليــة مكافحــة غســل األمــوال قبــل وجــود اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة
غســل األمــوال مرتبطــة بعمليــة المراقبــة مــن خــال الســلطات المشــرفة علــى المؤسســات الماليــة نطاق إشــرافها،
 1املوقع اإللكرتوين لبنك مرص .www.banquemisr.com .تاريخ االطالع .2015/3/27،29
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وأن غســل األمــوال فــي الســابق كان عبــارة عــن تجــاوز ال أكثــر ،أمــا بعــد إنشــاء اللجنــة فأصبــح غســل األمــوال
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.
	• ال بد من مكافحة غسل األموال بعد أن جرمها القانون الفلسطيني ،وبينت تعليمات اللجنة آثارها السلبية
على االقتصاد الفلسطيني وعلى المجتمع الفلسطيني ككل ،حيث وجدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل
األموال لحماية المجتمع الفلسطيني وخصوصا أن غسل األموال ناتج عن جريمة سابقة.
	•ضرورة وجود جهة رسمية مخولة قانونيا ً تمثل فلسطين دوليا ً سواء في المحافل الدولية أو في تنفيذ
القرارات واالتفاقيات الدولية في مكافحة جريمة غسل األموال.
	•تشكيل اإلطار الوطني التنسيقي بحيث تجمع جميع المنظومة المختصة بمكافحة غسل األموال فلسطينيا.
	•اإلشراف على الجهة التنفيذية في مكافحة جريمة غسل األموال وهي وحدة المتابعة المالية وضمان القيام
بعملها كما حددها القانون الفلسطيني.
	• تبادل الخبرات في مجال المكافحة وتطبيقه على مكافحة جريمة غسل األموال من أجل الوصول إلى
خال من الجريمة( .القانون الفلسطيني لمكافحة غسل األموال.)2007.
اقتصاد فلسطيني قوي ومجتمع ٍ

تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال الخاصة بالقطاع المصرفي الفلسطيني
أصــدرت اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال تعليماتهــا للبنــوك العاملــة فــي فلســطين رقــم (،)2009/1
وذلــك اســتنادا لقــرار بقانــون مكافحــة غســل األمــوال رقــم ( )9لســنة  ،2007حيــث ألزمــت اللجنــة الوطنيــة
لمكافحــة غســل األمــوال البنــوك القيــام ببعــض اإلجــراءات والقواعــد للتأكــد مــن أن العمليــة المطلــوب تنفيذهــا
مــن خــال المصــرف ال تحتــوي علــى جريمــة غســل أمــوال ،وفيمــا يلــي بيــان ألهــم القواعــد:
1.1التعرف والتحقق من العمالء :وهو ما يعرف بسياسة اعرف عميلك.
2.2العمــاء ذوو المخاطــر :يقصــد بالعمــاء ذوي المخاطــر األشــخاص السياســيين فــي الدولــة ،وذلــك لطبيعــة
عملهــم الحساســة ،ومــا يرتبــط بهــا مــن امتيــازات ومنافــع ،وعنــد قبولــه كعميــل فــي البنــك ال بــد مــن إيالئهــم
االهتمــام والعنايــة الخاصــة.
3.3العنايــة الخاصــة :يقصــد بالعنايــة الخاصــة بــذل أقصــى درجــات االهتمــام فــي بعــض العمليــات الماليــة التــي
تشــكل خطــورة فــي احتوائهــا علــى جرائــم غســل أمــوال.
4.4التدابيــر الداخليــة :يتوجــب علــى البنــوك ترتيــب أمورهــا الداخليــة وتوفيــر التدابيــر الوقائيــة لكشــف عمليــات
غســل األمــوال ،بحيــث يتوجــب علــى البنــوك تعييــن مســؤول اتصــال لمراقبــة االمتثــال ألحــكام القانــون
واألنظمــة واللوائــح والتعليمــات.
5.5تقاريــر االشــتباه :يتوجــب علــى البنــك بموجــب القانــون الفلســطيني لمكافحــة غســل األمــوال تزويــد وحــدة
المتابعــة الماليــة بتقاريــر عــن العمليــات التــي يشــتبه بأنهــا تحتــوي علــى جريمــة غســل أمــوال.
أصــدرت اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال دليــل إرشــادات لمكافحــة عمليــات غســل األمــوال للعمليــات
الماليــة التــي تتــم داخــل القطــاع المصرفــي الفلســطيني ،وبيــن دليــل اإلرشــادات المرفــق بتعليمــات اللجنــة الوطنية
مراحــل غســل األمــوال ،وطــرق غســل األمــوال مــن خــال العمليــات الماليــة التــي تقــوم بهــا المصــارف ،وكذلــك
إجــراءات مــن المناســب اتخاذهــا مــن قبــل البنــوك للحــد مــن جريمــة غســل األمــوال (.اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة
غســل األمــوال .2009.ص.)16،20
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الفرع الثالث :وحدة المتابعة المالية
أنشــئت وحــدة المتابعــة الماليــة وفــق قــرار بقانــون مكافحــة غســل األمــوال رقــم  9لســنة  ،2007بحيــث منــح
القانــون للوحــدة صالحيــات منســجمة مــع البيئــة القانونيــة والتشــريعية والمتطلبــات الدوليــة لمكافحــة جريمــة
غســل األمــوال ،ووفّــر لهــا المســوغات القانونيــة فــي اســتالم تقاريــر المعامــات المشــبوهة ،وجمــع المعلومــات،
وتحليلهــا وتحويلهــا إلــى النيابــة العامــة التخــاذ العقوبــة المناســبة حســب القانــون.
تُعــ ّد وحــدة المتابعــة الماليــة هــي الجهــة التنفيذيــة الوحيــدة والمخولــة قانونيــا بمتابعــة مكافحــة جريمــة غســل
األمــوال فــي فلســطين ،فقــد عملــت علــى بنــاء عالقــات وطيــدة مــع الســلطات المختصــة والســلطات المشــرفة
علــى المســتوى المحلــي ،أمــا فيمــا يخــص المســتوى الدولــي فــإن الوحــدة تعمــل مليــا علــى تبــادل الخبــرات مــن
خــال االجتماعــات مــع الوحــدات النظيــرة ،وأيضــا مــن خــال توقيــع مذكــرات التفاهــم مــع الــدول المجــاورة،
حتــى تســتطيع القيــام بواجبهــا تجــاه فلســطين أوالً وتجــاه االقتصــاد الفلســطيني ثانيــا.
( وحدة المتابعة المالية اإللكتروني.) www.ffu.ps.

اختصاصات وحدة المتابعة المالية وصالحياتها
تمــارس وحــدة المتابعــة الماليــة عملهــا بصــورة مســتقلة ،وذلــك بنــاء علــى القانــون الفلســطيني ،وبغــض النظــر
عــن مقرهــا وتمويلهــا ،وال يجــوز ألي جهــة أو لجنــة التدخــل فــي عملهــا أو التأثيــر عليــه ،وتتلخــص اختصاصــات
الوحــدة وصالحيتهــا التــي حددهــا القانــون بمــا يلــي:
	•طلب المعلومات واستالمها من الجهات الملزمة باإلبالغ عن العمليات التي يشتبه بأنها تحتوي على عملية
غسل أموال.
	•دراسة وتحليل المعلومات الواردة للوصول إلى حقيقة العمليات المشبوهة.
	•تعميم نتائج الدراسة والتحليل المتعلقة بعمليات غسل أموال.
	•أما صالحياتها فهي مرتبطة بتوفر أسس اشتباه في العملية حتى تتمكن من ممارستها ضمن ما حدده القانون
لها ،وتتلخص صالحياتها فيما يلي:
	•وقف تنفيذ العملية المالية لمدة  3أيام عمل فقط.
	•خالل مدة األيام الثالثة إذا ثبت أن العملية الموقوفة تتضمن غسل أموال يتم رفع التقارير إلى النائب العام،
ويُع ّد هذا التقرير رسميا وحجة في اإلثبات( .القانون الفلسطيني لمكافحة غسل األموال .2007.ص)20
يتضــح أن وحــدة المتابعــة الماليــة هــي الجهــة التنفيذيــة للجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال ،حيــث إن
العمليــات األساســية للمكافحــة تتــم مــن خــال وحــدة المتابعــة الماليــة ،وذلــك اســتنادا إلــى القانــون الفلســطيني.

18

دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل األموال في الحد من جريمة غسيل األموال في القطاع المصرفي الفلسطيني

ثالثا :منهجية الدراسة وإجراءاتها
 .1مجتمع الدراسة
تكــون مجتمــع الدراســة مــن مســؤولي المخاطــر واالمتثــال فــي القطــاع المصرفــي ،والبالــغ عددهم ( )25مســؤوالً
فــي البنــوك ،وفــق إحصــاءات البنــوك لســنة  .2014تــم مســح جميــع أفــراد مجتمــع الدراســة ،والشــكل التالــي
يبيــن نمــوذج الدراســة:

المصدر :اعداد الباحث

 .2أداة الدراسة
اســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة االســتبانة أداة لجمــع المعلومــات والوصــول إلــى أهــداف الدراســة ،حيــث تــم
االطــاع علــى عــدد مــن الدراســات الســابقة واألدوات المســتخدمة فيهــا ،وتــم تطويــر اســتبانة خاصــة مــن أجــل
قيــاس دور اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال فــي الحــد مــن ظاهــرة غســل األمــوال فــي القطــاع المصرفــي
الفلســطيني ،وقــد تكونــت األداة فــي صورتهــا النهائيــة مــن جزأيــن :األول تضمــن بيانــات أوليــة عــن المبحوثيــن،
أمــا الثانــي فقــد تكــون مــن الفقــرات التــي تقيــس دور اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال فــي الحــد مــن
ظاهــرة غســل األمــوال فــي القطــاع المصرفــي ،حيــث بلــغ عــدد هــذه الفقــرات ( )55فقــرة موجهــة للقطــاع
المصرفــي (البنــوك) ،ووزعــت علــى خمســة مجــاالت رئيســة ،والجــدول رقــم ( )1يوضــح ذلــك:
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جدول رقم ()1
توزيــع فقــرات أداة الدراســة علــى المجــاالت الرئيســة لــدور اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال فــي الحــد
مــن ظاهــرة غســل األمــوال
الترتيب

عدد الفقرات

المجال

األول

التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات سلطة النقد

9

الثاني

وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية الصادرة عن اللجنة الوطنية
لمكافحة غسل األموال

8

الثالث

التدابير الوقائية المتبعة من قبل المصارف

14

الرابع

التدابير العالجية المتبعة من قبل المصارف

13

الخامس

الخبرة وتدريب الموظفين وتطوير السياسات

11
55

المجموع

هــذا وقــد تــم تصميــم المقيــاس علــى أســاس مقيــاس ليكــرت خماســي األبعــاد ،وقــد بُنيــت الفقــرات باالتجــاه
اإليجابــي ،وأعطيــت األوزان للفقــرات كمــا يأتــي:
موافق جداً :خمس درجات ،موافق :أربع درجات ،محايد :ثالث درجات ،معارض :درجتين
معارض جداً :درجة واحدة
جدول رقم ()2
معيار تقدير مستوى دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال في الحد من ظاهرة غسل األموال
الفترة

النسبة المئوية

تقدير مستوى الدور

أقل من 3.44

أقل من % 68.8

منخفض جداً

3.82-3.44

من % 76.4-68.8

منخفض

4.21-3.83

من % 84.2-76.6

متوسط

4.06-4.22

من % 92.0-84.4

مرتفع

 4.61فأكثر

 92.2 %فأكثر

مرتفع جداً
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 .3صدق االستبانة
اســتخدم الباحــث صــدق المحكميــن أو مــا يعــرف بالصــدق المنطقــي ،وذلــك بعــرض االســتبانة علــى ( )5محكمين
مــن ذوي االختصــاص (مرفــق قائمــة بأســماء المحكميــن) بهــدف التأكــد مــن مناســبة االســتبانة لمــا أعــدت مــن
أجلهــا ،وســامة صياغــة الفقــرات ،وانتمــاء كل منهــا للمجــال الــذي وضعــت فيــه ،وقــد بلغــت نســبة االتفــاق بيــن
المحكميــن علــى عبــارات االســتبانة  .% 80ويشــير الباحــث إلــى أن عــدد فقــرات االســتبانة بصورتهــا األوليــة
قبــل عرضهــا علــى المحكميــن بلــغ ( )39فقــرة ،إال أن الباحــث أخــذ بــآراء المحكميــن الذيــن أجمعــوا بضــرورة
زيــادة عــدد الفقــرات فــي بعــض المجــاالت ،وحــذف فقــرات أخــرى ،وحــذف فقــرات ال تنتمــي إلــى المجــال الــذي
وضعــت فيــه ،ليصــل عــدد فقــرات االســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة ( )55فقــرة.

 .4ثبات االستبانة
قــام الباحــث باحتســاب الثبــات الداخلــي لالســتبانة ومجاالتهــا ،باســتخدام معامــل (ألفــا كرونبــاخ) (Cronbach
.)Alpha
والجــدول رقــم ( )3يبيــن معامــات الثبــات الداخلــي بطريقــة كرونبــاخ ألفــا علــى أبعــاد االســتبانة المختلفــة
ودرجتهــا الكليــة:

جدول رقم ()3
معامالت الثبات الداخلي بطريقة ألفا كرونباخ على مجاالت االستبانة المختلفة وعلى الدرجة الكلية
المجال

قيمة معامل الثبات بطريقة
كرونباخ ألفا

التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات سلطة النقد

0.74

وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل األموال

0.89

التدابير الوقائية المتبعة من قبل المصارف

0.76

التدابير العالجية المتبعة من قبل المصارف

0.79

الخبرة وتدريب الموظفين وتطوير السياسات

0.72

الدرجة الكلية

0.80

يتضــح مــن الجــدول ( )3أن معامــات الثبــات لمجــاالت االســتبانة المختلفــة بطريقــة ألفــا كرونبــاخ علــى محــاور
االســتبانة تراوحــت بيــن ( ،)0.89-0.72وهــي بذلــك تعكــس مــدى اتســاق فقــرات االســتبانة؛ مــا يُم ّكنهــا مــن
قيــاس وفحــص األســئلة التــي ذهبــت إليهــا الدراســة.
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 .5المعالجات اإلحصائية
بعــد تجميــع البيانــات تــم إدخالهــا فــي الحاســوب ومعالجتهــا إحصائيـا ً باســتخدام البرنامــج اإلحصائــي (،)SPSS
وذلــك باســتخدام المعالجــات اإلحصائيــة اآلتيــة:
 -1المتوســطات الحســابية ،والنســب المئويــة ،والتكــرارات ،لحســاب الــوزن النســبي لفقــرات أداة الدراســة
ومجاالتهــا.
 -2فحص ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ.

رابعا :نتائج الدراسة
هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال فــي الحــد مــن ظاهــرة
غســل األمــوال فــي القطــاع المصرفــي الفلســطيني ،وفيمــا يلــي عــرض للنتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة:
 .1النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيس:
مــا دور اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال فــي الحــد مــن ظاهــرة غســل األمــوال فــي القطــاع المصرفــي
الفلســطيني؟
ويتفــرع عنــه األســئلة الفرعيــة المتعلقــة بــدور اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال فــي الحــد مــن ظاهــرة
غســل األمــوال فــي مجــال التقيــد بالقوانيــن والتشــريعات وتعليمــات ســلطة النقــد ،ووضــوح األدلــة اإلرشــادية
والتوعويــة الصــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال ،والتدابيــر الوقائيــة والعالجيــة المتبعــة مــن
قبــل المصــارف ،والخبــرة ،وتدريــب الموظفيــن ،وتطويــر السياســات.
مــن أجــل اإلجابــة عــن الســؤال األول للدراســة ،واألســئلة الفرعيــة المنبثقــة عنــه ،اســتخدمت المتوســطات
الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة ومســتوى الــدور ،والجــداول ( )4،5،6،7،8،9،10تبيــن
ذلــك ،ولتقديــر مســتوى دور اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال فــي الحــد مــن ظاهــرة غســل األمــوال
اســتخدم الباحــث معيــاراً يعتمــد علــى المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري للدرجــة الكليــة لــدور اللجنــة
الوطنيــة (المتوســط  ،4.02واالنحــراف .)0.33
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 .1مجال التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات سلطة النقد
جدول رقم (:)4
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة ،لمجــال التقيــد بالقوانيــن والتشــريعات
وتعليمــات ســلطة النقــد مرتبــة تنازليــا حســب تقديــر مســتوى الــدور
التسلسل

الرقم
في
المجال

الفقرة

يوجد في المصرف مسؤول اتصال ،يقوم بمراقبة
2
1
االمتثال لقانون مكافحة غسيل األموال الفلسطيني.
يتم االحتفاظ بالمستندات المتعلقة بعمليات مشتبه
9
2
بها لمدة عشر سنوات.
يتم إبالغ وحدة المتابعة المالية بالعمليات التي
يشتبه بأنها تحتوي على عمليات غسيل أموال من
3
3
قبل مسؤول االتصال.
يلتزم المصرف باإلبالغ وفقا لنموذج اإلبالغ المعتمد
4
4
من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل األموال.
يُع ّد عدم انسجام طبيعة عمل العميل مقارنة بحجم
5
5
عملياته المالية من أحد أسباب ودواعي االشتباه.
يوجد بالمصرف قسم مختص لمكافحة غسيل
1
6
األموال.
قام المصرف بوضع دليل إجراءات لاللتزام بأحكام
6
7
قانون مكافحة غسيل األموال الفلسطيني.
هناك موظف بديل لمسؤول االتصال وتم إبالغ وحدة
7
8
المتابعة المالية بذلك.
تتم مراجعة العمليات المشتبه بها واستشارة القسم
القانوني بالمصرف قبل إرسالها إلى وحدة المتابعة
8
9
المالية.
الدرجة الكلية لمجال التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات سلطة
النقد

االنحراف النسبة
المتوسط
المعياري المئوية

تقدير
مستوى
الدور

95.4

مرتفع جداً

94.4

مرتفع جداً

4.68

0.69

93.6

مرتفع جداً

4.68

0.69

93.6

مرتفع جداً

4.64

0.49

92.8

مرتفع جداً

4.52

0.77

90.4

مرتفع

4.48

0.87

89.6

مرتفع

4.08

1.19

81.6

متوسط

3.56

1.16

71.2

منخفض

4.46

0.45

89.2

مرتفع

4.76
4.72

0.44
0.46

*أقصى درجة للفقرة()5
يتضــح مــن بيانــات الجــدول رقــم (ّ )4
أن تقيــد القطــاع المصرفــي الفلســطيني بالقوانيــن والتشــريعات والتعليمــات
الصــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة وســلطة النقــد الفلســطينية ،مــرده إلــى امتثــال القطــاع المصرفــي إلــى جهتــه
المشــرفة ،ومــا يصــدر عنهــا مــن قوانيــن وتشــريعات؛ لضمــان عــدم الوقــوع فــي الغرامــات والعقوبــات التــي قــد
يتكبدهــا المصــرف نتيجــة عــدم تطبيــق أي مــن القوانيــن والتعليمــات ،وكذلــك مخالفة أي مــن القوانيــن والتعليمات
يعنــي فقــدان المصــرف لبعــض الخدمــات التــي مــن الممكــن تقديمهــا للعمــاء (البنــوك المراســلة مثــا) ،ومــن
جهــة أخــرى فــإن عــدم تقيــد المصــرف بالقوانيــن والتشــريعات يؤثــر علــى ســمعة البنــك بيــن العمــاء ،وبالتالــي
انخفــاض حجــم العمــاء.
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 .2مجال وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال
جدول رقم (:)5
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة ،لمجــال وضــوح األدلــة اإلرشــادية والتوعوية
الصــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال مرتبــة تنازليــا حســب تقديــر مســتوى الــدور
التسلسل

الرقم في
المجال

1

1

2

2

3

7

4

6

5

3

6

5

7

4

8

8

الفقرة
يقوم المصرف بتطبيق ما يخصه من
التوصيات األربعين الصادرة عن مجموعة
(FATF 1*.العمل المالي)
يتصف دليل اإلرشادات المعتمد من
قبل اللجنة الوطنية بالمرونة وسهولة
2*.التطبيق
تُع ّد األدلة اإلرشادية فعالة ومجدية لمكافحة
غسيل األموال في فلسطين.
يتم تطوير األدلة اإلرشادية والتوعوية
بشكل دوري ومنتظم وإرساله لجميع
موظفي المصرف.
يوجد دليل إرشادي معتمد من قبل إدارة
المصرف يختص بمكافحة غسيل األموال.
يتم التعامل مع الحاالت المشتبه بها بسرعة
فائقة دون الضرورة إلى الرجوع إلى الدليل
اإلرشادي لمكافحة غسيل األموال.
يقوم المصرف بإعداد نشرات توعوية
بأهمية مكافحة غسيل األموال.

المتوسط

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

تقدير مستوى
الدور

4.56

0.51

91.2

مرتفع

4.52

0.59

90.4

مرتفع

4.48

0.51

89.6

مرتفع

4.32

0.69

86.4

مرتفع

4.28

0.84

85.6

مرتفع

3.96

0.84

79.2

متوسط

3.84

1.03

76.8

متوسط

65.6

منخفض جداً

83.2

متوسط

تطبيق دليل اإلرشادات في تنفيذ الخدمات
المصرفية يلقى قبوال من قبل العمالء.

3.28

الدرجة الكلية لمجال وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية
الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل األموال

4.16

1.21
0.52

*أقصى درجة للفقرة()5
تكشــف بيانــات الجــدول رقــم ( )5أن قيــام المصــارف الفلســطينية بتطبيــق مــا يخصهــا مــن التوصيــات األربعيــن الصادرة
عــن لجنــة العمــل المالــي ،مؤشــر إيجابــي علــى رغبــة المصــارف العاملــة فــي فلســطين بزيــادة تعاونهــا الدولــي مــع
البنــوك المراســلة ،فــي الوقــت الــذي ازدادت بــه التجــارة الخارجيــة وزيــادة الطلــب علــى الخدمــات المصرفيــة الدوليــة،
وأن مــا يســاعدها علــى ذلــك مرونــة دليــل اإلرشــادات المطبــق فــي فلســطين ،والمعتمــد مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة
لمكافحــة غســل األمــوال ،وأن المصــارف الفلســطينية تبنــت سياســات واضحــة لمكافحــة غســل األمــوال ،حيــث قامــت
معظــم المصــارف ببنــاء أدلــة إرشــادية خاصــة بهــا وتطويرهــا باســتمرار وتعميمهــا علــى جميــع الموظفيــن ،إال أن
المصــارف الفلســطينية مــا زالــت بحاجــة إلــى المزيــد مــن االهتمــام بالتعامــل مــع الحــاالت المشــتبه بهــا.
* التوصيات األربعون :هي مجموعة من المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال والصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية.
* تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال رقم ( )2009/1والخاصة بالقطاع المصرفي.
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 .3مجال التدابير الوقائية المتبعة من قبل المصارف
جدول رقم (:)6
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة ،لمجــال التدابيــر الوقائيــة المتبعــة مــن قبــل
المصــارف مرتبــة تنازليــا حســب تقديــر مســتوى الــدور
التسلسل

الرقم
في

المتوسط

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

تقدير مستوى
الدور

تصدر سلطة النقد الفلسطينية آليات واضحة
وملزمة للتعامل مع العمليات التي يشتبه أنها
تحتوي جريمة غسيل أموال.

4.56

0.51

91.2

مرتفع

4.56

0.71

91.2

مرتفع

0.51

89.6

مرتفع

89.6

مرتفع

84.0

متوسط
متوسط

الفقرة

المجال

2

1

2

13

لمسؤول االتصال في المصرف صالحية التواصل
مع وحدة المتابعة المالية وسلطة النقد الفلسطينية.

3

6

يتم الحصول على معلومات تتعلق بالغرض من
العملية المالية ومناسبة العملية لطبيعة عمل العميل.

4.48

4

14

يتم التدقيق على العمليات المصرفية للعميل
العارض للبنك ،بدرجة أكبر من العميل العادي.

4.48

5

12

يحرص المصرف على استقاللية مسؤول االتصال
لذلك تكون تبعيته إلى مجلس اإلدارة.

4.20

0.82

6

5

يتم الحصول على معلومات عن مصدر األموال
والثروة بالنسبة للعمالء السياسيين (ذوي
3*.المخاطر)

4.16

0.75

83.2

7

7

يوجد سياسة واضحة من سلطة النقد تختص
بالعمالء ذوي المخاطر وكيفية التعامل معهم.

4.12

0.73

82.4

متوسط

8

2

يوجد قاعدة بيانات موحدة يستخدمها المصرف
للتأكد من البيانات المقدمة من العمالء.

4.04

1.06

80.8

متوسط

9

11

يتم نشر ثقافة تقليل االعتماد على النقد في
التعامالت اليومية واستخدام الوسائل التكنولوجية
الحديثة.

3.92

0.49

79.4

متوسط

10

3

يتم االعتماد بشكل أساسي على المعلومات التي
يبرزها العميل.

3.80

0.91

76.0

منخفض

11

10

تبعا لمتطلبات البنك المراسل يتم حظر التعامل مع
عمالء ال ترد بأسمائهم قوائم رسمية.

3.52

0.71

70.4

منخفض

12

8

0.51

إن عملية مكافحة غسيل األموال تقف عائقا أمام
تقديم خدمات مصرفية إلكترونية يطمح المصرف
بتطبيقها.

3.28

1.24

65.6

منخفض جداً

13

9

يمتلك المصرف نظاما ً آليا ً للكشف عن العمليات
المشبوهة.

3.20

1.12

64.0

منخفض جداً

14

4

يتم تحديث معلومات العمالء الشخصية عند طلب
ذلك من سلطة النقد الفلسطينية فقط.

الدرجة الكلية لمجال التدابير الوقائية المتبعة من قبل المصارف

2.48

1.05

49.6

منخفض جداً

3.91

0.27

78.2

متوسط

*أقصى درجة للفقرة()5
يتضــح مــن بيانــات الجــدول رقــم ( )6ان قيــام المصــرف باتخــاذ اجــراءات وقائيىــة للحــد مــن ظاهــرة غســل األمــوال ،مردهــا
إلــى وضــوح والزاميــة االليــات والسياســات التــي تصــدر عــن ســلطة النقــد الفلســطينية ،للتعامــل مــع العمليــات التــي يشــتبه
أنهــا تحتــوي جريمــة غســل أمــوال ،وكذلــك المرونــة فــي التعامــل مــع مســؤول االتصــال فــي المصــرف ،وأيضــا تطبيــق
المصــارف للمبــادئ الوقائيــة التــي نــص عليهــا قانــون مكافحــة غســل األمــوال الفلســطيني والمتمثلــة بمبــدأ التعــرف علــى
العمــاء ،حيــث تقــوم المصــارف الفلســطينية بتحديــث دوري لبيانــات العمــاء دون الرجــوع لســلطة النقــد ،ومــن جهــة أخــرى
يتــم التدقيــق علــى العمليــات المصرفيــة للعميــل العــارض للبنــك ،بدرجــة أكبــر مــن العميــل العــادي ،وذلــك ألن العميــل
العــارض تكــون درجــة مخاطرتــه أعلــى ،وذلــك بــأن يقــوم بعمليــات غســل أمــوال مــن خــال المصــارف.
* ذوو المخاطر السياسية:أي شخص يتولى مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا في السلطة الوطنية الفلسطينية أو أية دولة أخرى أو السلطات التابعة للسلطة
الوطنية .انظر القانون الفلسطيني لمكافحة غسل األموال رقم  9لسنة 20
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 .4مجال التدابير العالجية المتبعة من قبل المصارف
جدول رقم (:)7
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة ،لمجــال التدابيــر العالجيــة المتبعــة مــن قبــل
المصــارف مرتبــة تنازليــا حســب تقديــر مســتوى الــدور
التسلسل

الرقم
في

الفقرة

المتوسط

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

تقدير
مستوى
الدور

4.68

0.56

93.6

مرتفع
جداً

4.52

0.59

90.4

مرتفع

4.48

082

89.6

مرتفع

4.48

0.77

89.6

مرتفع

4.44

0.87

88.8

مرتفع

4.28

0.74

85.6

مرتفع

4.16

0.94

83.2

متوسط

4.16

0.94

83.2

متوسط

82.4

متوسط

3.72

1.06

74.4

منخفض

3.36

1.15

67.2

3.16

1.25

63.2

2.52

1.39

50.4

4.01

0.51

80.2

المجال

1

2

2

1

3

3

4

4

5

9

6

12

7

10

8

11

9

13

10

6

11

7

12

8

13

5

تُع ّد الحركات النقدية الضخمة التي ال تتناسب مع
طبيعة عمل العميل من مؤشرات غسيل األموال
دور موظف البنك هو المالحظة الدقيقة وليس
رجل أمن
يُع ّد عدم اهتمام العميل بالمزايا التي يقدمها البنك
له مثل سعر الفائدة والخدمات المصرفية األخرى
من مؤشرات غسيل األموال
يُع ّد قيام العميل باستئجار عدة خزائن دون الحاجة
لذلك من مؤشرات غسيل األموال.
يتم إبالغ وحدة المتابعة المالية حال االشتباه
بالعملية بالسرعة الممكنة.
يتم الحصول على اإلجراءات التي يتعين على
المصرف اتباعها من وحدة المتابعة المالية حول
تقارير االشتباه.
يتم االستجابة السريعة من قبل وحدة المتابعة
المالية لالستفسارات العاجلة.
يتم الحصول على التغذية العكسية والمناسبة من
وحدة المتابعة المالية حول تقارير االشتباه.
يقوم المصرف عند استالمه للتغذية العكسية
بوضع إشارة على حساب العميل ألخذ الحيطة
والحذر في العمليات الالحقة.
يُع ّد استمرار الموظف في عمله دون طلب أية
إجازة من مؤشرات غسيل األموال.
تتم عملية المراقبة للعمليات المالية المشتبه بها
من خالل دائرة المخاطر.
تتم عملية المراقبة للعمليات المالية المشتبه بها
من خالل موظفي الفرع.
يتم اكتشاف جريمة غسيل األموال في مرحلة
4*.الدمج

الدرجة الكلية لمجال التدابير العالجية المتبعة من قبل
المصارف

4.12

0.97

منخفض
جداً
منخفض
جداً
منخفض
جداً
متوسط

*أقصى درجة للفقرة()5

تكشــف بيانــات الجــدول رقــم ( )7أن القطــاع المصرفــي الفلســطيني يعــي أهــم مؤشــرات غســل األمــوال ،وأن
المالحظــة الدقيقــة هــي الخطــوة األساســية فــي الكشــف عــن عمليــات غســل أمــوال ،وكذلــك أن المصــارف العاملة
فــي فلســطين تقــوم بدورهــا فــي التنســيق مــع وحــدة المتابعــة الماليــة ،التخــاذ اإلجــراءات المناســبة فــي العمليــات
الماليــة التــي يشــتبه أنهــا تحتــوي عمليــات غســل أمــوال ،وتكشــف البيانــات أيض ـا ً أن المصــارف العاملــة فــي
فلســطين تغفــل أهميــة مكافحــة غســل األمــوال علــى مســتوى فروعهــا ،حيــث متابعــة العمليــات المشــتبه بهــا تتــم
مــن خــال دائــرة االمتثــال فقــط ،التــي تقــوم بمراقبــة عمليــات غســل األمــوال فــي جميــع المراحــل.
* مرحلة الدمج :هي المرحلة األخيرة من مراحل عسل االوال ،وهي دمج األموال المتحصلة من جرائم أصلية باإلقتصاد وكأنها تبدو في ظاهرها أمواال مشروعة.
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 .5مجال الخبرة وتدريب الموظفين وتطوير السياسات
جدول رقم (:)8
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة ،لمجــال الخبــرة وتدريــب الموظفيــن وتطويــر
السياســات مرتبــة تنازليــا حســب تقديــر مســتوى الــدور
التسلسل

الرقم في
المجال

1

8

يتم تعيين مسؤول االتصال في المصرف بناء على
خبرة مصرفية متنوعة.

2

1

تهتم اإلدارة بتدريب جميع موظفي المصرف على
مكافحة عمليات جريمة غسيل األموال.

4.32

3

7

يتم المشاركة بالمؤتمرات والدورات التدريبية
الدولية لترسيخ ثقافة مكافحة غسيل األموال.

4.12

0.88

4

9

يتم االستعانة بخبرات متخصصة لتدريب موظفي
المصرف.

4.08

0.91

81.6

5

5

يوجد خطة واضحة لتدريب موظفي المصرف
لمكافحة عمليات غسيل األموال.

3.96

0.79

79.2

متوسط

6

6

يتم االستفادة من نتائج تقييم التدريب لتطوير أداء
الموظفين للكشف عن عمليات غسيل األموال.

3.96

1.02

79.2

متوسط

7

2

يتم تزويد جميع موظفي المصرف بحاالت غسيل
أموال عملية.

3.76

1.20

75.2

منخفض

8

4

يتم عقد ورشات تدريبية لجميع موظفي المصرف
تهتم بنشر ما توصلت إليه الدول األخرى في مجال
مكافحة غسيل األموال.

3.72

0.98

74.4

منخفض

9

3

عدم إلمام موظفي المصرف بلغات أجنبية يعيق
الكشف عن عمليات غسيل أموال.

3.28

1.17

65.6

منخفض جداً

10

11

يتم منح مكافأة للموظفين الذين يكتشفون جريمة
غسيل أموال.

2.60

0.87

52.0

منخفض جداً

11

10

يمنح مسؤول االتصال عالوة مخاطرة تضاف إلى
راتبه األساسي.

2.48

1.08

49.6

منخفض جداً

الدرجة الكلية لمجال الخبرة وتدريب الموظفين وتطوير السياسات

3.72

0.48

74.4

منخفض

الفقرة

المتوسط

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

تقدير مستوى
الدور

4.68

0.48

93.6

مرتفع جداً

0.69

86.4

مرتفع

82.4

متوسط
متوسط

*أقصى درجة للفقرة()5
يتضــح مــن بيانــات الجــدول رقــم( )8أن خبــرة مســؤول االتصــال المتنوعــة تلعــب دورا مهمــا فــي الكشــف عــن
عمليــات غســل األمــوال ،وأن تدريــب الموظفيــن هــو جوهــر عمليــة مكافحــة غســل األمــوال ،بحيــث يصبــح
لــدى الموظــف الخبــرة الكافيــة والســرعة فــي االشــتباه ،ونظــرا لعــدم وجــود عمليــات غســل أمــوال ســابقة فــي
فلســطين ،فإنــه مــن الصعوبــة عــرض حــاالت عمليــة مكتشــفة مســبقا ،األمــر الــذي يضعــف قــدرة الموظــف علــى
اكتشــاف الحــاالت المســتقبلية.
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 .6ترتيــب المجــاالت والدرجــة الكليــة لــدور اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال فــي الحــد مــن ظاهــرة
غســل األمــوال
جدول رقم (:)9
ترتيــب المجــاالت والدرجــة الكليــة لــدور اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال فــي الحــد مــن ظاهــرة غســل
األموال
الترتيب
1
2
4
3
5

المجاالت
التقيد بالقوانين والتشريعات وتعليمات
سلطة النقد
وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية
الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل األموال
التدابير العالجية المتبعة من قبل
المصارف
التدابير الوقائية المتبعة من قبل
المصارف
الخبرة وتدريب الموظفين وتطوير
السياسات

الدرجة الكلية لدور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل
األموال في الحد من ظاهرة غسل األموال

المتوسط

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

تقدير
مستوى
الدور

4.46

0.45

89.6

مرتفع

4.16

0.52

83.2

متوسط

4.01

0.51

80.2

متوسط

3.91

0.27

78.2

متوسط

3.72

0.48

74.4

منخفض

80.4

متوسط

الحسابي

4.02

0.33

يتضح من خالل الجدول رقم ( )9ما يأتي:
ّ
-1أن الدرجــة الكليــة لــدور اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال فــي الحــد مــن ظاهــرة غســل األمــوال،
كانــت متوســطة ،حيــث بلغــت النســبة المئويــة الكليــة لمتوســط اســتجابات المبحوثيــن علــى جميــع الفقــرات لجميــع
المجــاالت (.)80.4
-2أن ترتيــب المجــاالت تبعــا لدرجاتهــا الكليــة فــي دور اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال فــي الحــد
مــن ظاهــرة غســل األمــوال ،المرتبــة األولــى :التقيــد بالقوانيــن والتشــريعات وتعليمــات ســلطة النقــد ،والمرتبــة
الثانيــة :وضــوح األدلــة اإلرشــادية والتوعويــة الصــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال ،والمرتبــة
الثالثــة :التدابيــر العالجيــة المتبعــة مــن قبــل المصــارف ،والمرتبــة الرابعــة :التدابيــر الوقائيــة المتبعــة مــن قبــل
المصــارف ،والمرتبــة الخامســة :الخبــرة وتدريــب الموظفيــن وتطويــر السياســات.
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خالصة النتائج
أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة فــي الــدور الــذي تلعبــه اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال للحــد
مــن ظاهــرة غســل األمــوال مــا يلــي :
أوالً :فــي مجــال التقيــد بالقوانيــن والتشــريعات وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة
غســل األمــوال:
بلــغ معــدل التقيــد بالقوانيــن والتشــريعات وتعليمــات ســلطة النقــد واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال
( )% 89.6بمســتوى مرتفــع؛ مــا يــدل علــى أن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال تقــوم بمتابعــة القطــاع
المصرفــي بالتقيــد بالقوانيــن والتشــريعات ،ومــن جهــة أخــرى فــإن القوانيــن والتشــريعات والتعليمــات الصــادرة
عــن ســلطة النقــد واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال تلقــى قبــوال مــن القطــاع المصرفــي الفلســطيني.
ثانيا :في مجال وضوح األدلة اإلرشادية والتوعوية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال:
بلــغ معــدل وضــوح األدلــة اإلرشــادية والتوعويــة الصــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال
( )83.2%بمســتوى متوســط؛ مــا يــدل علــى أن القطــاع المصرفــي الفلســطيني ال يعتمــد علــى األدلــة اإلرشــادية
فــي اكتشــاف جريمــة غســل األمــوال ،بــل يعتمــد علــى الخبــرة والممارســة العمليــة.
ثالثا :في مجال اتخاذ تدابير عالجية من قبل المصارف:
بلــغ معــدل التدابيــر العالجيــة المتبعــة مــن قبــل المصــارف العاملــة فــي فلســطين ( )% 80.2بمســتوى متوســط؛
مــا يعنــي أن عمليــات غســل األمــوال قليلــة ،وأن التدابيــر العالجيــة تقتصــر علــى معالجــة العمليــات التــي يشــتبه
بأنهــا تحتــوي غســل أمــوال.
رابعا :في مجال اتخاذ تدابير وقائية من قبل المصارف:
بلــغ معــدل التدابيــر الوقائيــة المتبعــة مــن قبــل المصــارف العاملــة فــي فلســطين ( )% 78.2بمســتوى متوســط؛ مــا
يــدل علــى أن القطــاع المصرفــي يتخــذ إجــراءات وقائيــة للتعامــل مــع حــاالت االشــتباه.
خامسا :في مجال الخبرة وتدريب الموظفين وتطوير السياسات:
بلــغ معــدل تدابيــر الخبــرة وتدريــب الموظفيــن وتطويــر السياســات مــن قبــل المصــارف العاملــة فــي فلســطين
( )% 74.4بمســتوى منخفــض؛ مــا يــدل علــى أن القطــاع المصرفــي الفلســطيني يغفــل أهميــة الخبــرة وتدريــب
الموظفيــن وتطويــر السياســات.

االستنتاجات
• أن االلتــزام بالقوانيــن والتشــريعات والتعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد الفلســطينية واللجنــة الوطنيــة
لمكافحــة غســل األمــوال توقــف علــى أمريــن :األول :المتابعــة الحثيثــة مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة
غســل األمــول وســلطة النقــد ،والثانــي :إدراك القطــاع المصرفــي بأهميــة االلتــزام ،ومــا يترتــب علــى
المصــرف مــن عقوبــات وغرامــات فــي حالــة عــدم االلتــزام ،وكذلــك علــى ضــرورة االلتــزام لضمــان
اســتمرارية المصــرف مــن جهــة وزيــادة ثقــة العمــاء بالمصــرف مــن جهــة أخــرى ،التــي تعــود علــى
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المصــارف بالنفــع مــن خــال توســيع قاعــدة العمــاء.
• إن وضــوح األدلــة اإلرشــادية والتوعويــة لــم يقــف عائقــا أمــام مكافحــة جريمــة غســل األمــوال ،علــى
العكــس تمامــا ســاعدت القطــاع المصرفــي الفلســطيني علــى تعزيــز أســس االشــتباه فــي العمليــات التــي
يشــتبه أنهــا تحتــوي عمليــات غســل أمــوال.
• اتخــاذ المصــارف تدابيــر وقائيــة يقلــل مــن عمليــات غســل األمــوال ،إال أن بعــض التدابيــر تثيــر التذمــر
لــدى العمــاء ،ومــع ذلــك فــإن المصــارف الفلســطينية تقــف موقفــا وســطيا بيــن تطبيــق التدابيــر وبيــن
المحافظــة علــى العمــاء.
• التدابيــر العالجيــة التــي تتخذهــا المصــارف تقتصــر علــى االشــتباه وتعزيــز أسســه؛ مــا قلــل مــن عمليــات
غســل األمــوال.
• القطــاع المصرفــي الفلســطيني يهمــل مجــال تدريــب الموظفيــن وتطويــر السياســات ،والتــي تختــص
بعمليــات غســل األمــوال ،ال ســيما أن الثقافــة الســائدة فــي المجتمــع الفلســطيني قائمــة علــى األمــوال ،وال يتــم
االســتثمار فــي العنصــر البشــري.

التوصيات
بعــد عــرض النتائــج واالســتنتاجات الخاصــة بالتحليــل الكمــي ،رأى الباحــث أنــه مــن الضــروري وضــع بعــض
التوصيــات التــي تســاعد راســمي السياســة المصرفيــة فــي فلســطين علــى مكافحــة جريمــة غســل األمــوال ،وهــي
كمــا يلــي:
• تعزيــز ثقافــة العمــاء بأهميــة تطبيــق القانــون والتعليمــات واإلرشــادات الصــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة
لمكافحــة غســل األمــوال وســلطة النقــد ،وأن هــذه التعليمــات هــي فــي مصلحــة العميــل ومصلحــة المجتمــع
ككل.
• تعزيــز مشــاركة الدوائــر األخــرى فــي المصــارف لمكافحــة جريمــة غســل األمــوال ،علــى ســبيل المثــال
دائــرة المخاطــرة والتدقيــق الداخلــي والدائــرة القانونيــة.
• ضــرورة االهتمــام بموظفــي المصــرف ،مــن حيــث إلمامهــم بلغــات أجنبيــة لســهولة االشــتباه بالعمليــات
الماليــة مــع البنــوك المراســلة ،وأيضــا منــح مكافــأة للموظفيــن الذيــن يكتشــفون جريمــة غســل أمــوال ،ومنــح
مســؤول االتصــال عــاوة مخاطــرة تضــاف إلــى راتبــه األساســي.
• العمــل علــى تطويــر نظــام المكافحــة فــي القطــاع المصرفــي ،بحيــث يشــمل جميــع الفــروع واألقســام فــي
المصــرف ،وكذلــك التحديــث المســتمر لبيانــات العمــاء.
• ضــرورة قيــام ســلطة النقــد ببنــاء قاعــدة لعمــاء المصــارف فــي فلســطين ،بحيــث يســهل الرجــوع إليهــا
عنــد االشــتباه؛ مــا يســهل مــن تنفيــذ العمليــة الماليــة مــن جهــة ،والمحافظــة علــى عمــاء البنــك مــن جهــة
أخــرى.
• االســتفادة مــن تجــارب الــدول األخــرى فــي مكافحــة جريمــة غســل األمــوال ،ال ســيما أن هنــاك دوالً لديهــا
حــاالت ســابقة يمكــن االســتفادة منهــا ومــن مؤشــراتها.
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• توفيــر نظــام إلكترونــي للكشــف عــن عمليــات غســل األمــوال فــي المصــارف ،بحيــث يتــم اســتخدامه مــن
جميــع المصــارف العاملــة فــي فلســطين؛ مــا يوفــر الخبــرة مــن خــال الممارســة.
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النجــاح الوطنيــة.

·

الدكتور سائد خليل -رئيس قسم السياسات واألبحاث – سلطة النقد الفلسطينية.

·

الدكتــور شــاكر صرصــور -باحــث اقتصــادي  -دائــرة السياســات واألبحــاث – ســلطة النقــد
الفلســطينية.
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