
  

 لماشلا رلتلا مولبد



 لماشلا رلتلا مولبد
  

 :ماعلا فدهلا

 .نئابزلا ماما لوالا فصلا يف نيدجاوتم مهنوك ةمدخ لضفا ميدقتلو لمعلا يف مهتءافك عفرو ،لماشلا رلتلا موهفم وحن رلتلا يفظوم تاراهم ةيمنت

 :تاقاسملا

 (ةعاس 15) ريوزتلاو فييزتلا فشك ¨

 (تاعاس 8) لمعلا طوغض ةراداو تقولا ةرادا ¨

 (ةعاس 15) دقنلاو عئادولا ¨

 (تاعاس 8) هتجلاعم قرطو رلتلا يفظومل ةعئاشلا ءاطخالا ¨

  (ةعاس 15) تالافك ،تالاوح ،تادامتعا :ةيفرصملا تامدخلاو تايلمعلا ¨

 (ةعاس 15) ةينورتكلالا ةيفرصملا تامدخلا ¨

 (ةعاس 15) ءالمعلا ةمدخ ¨

 (ةعاس 15) ةيفرصملا تاعيرشتلا ¨

 (ةعاس 15) نيطسلف يف لاثتمالا تابلطتمو لاومالا لسغ ةحفاكم ¨

  .ةعاس 121  :مولبدلل ةيلامجإلا تاعاسلا ددع

  ����طسلف ��� ة��خلا يوذ ني���متملا ���بردملا نم ةبخن  :نوبردملا

 تادارج هيزن ذاتسالا -1

 ةسمش ���ب مساب ذاتسالا -2

 ليامح يؤل ذاتسالا -3

 ةحداحد يدمح ذاتسالا -4

 تشد مركأ ذاتسالا -5

 لازن ماسح ذاتسالا -6

 دوعسلا وبأ نودلخ ذاتسالا -7

 رارم سارف ذاتسالا -8

 ديع دمحم ذاتسالا -9

  ةيكنب ةلاوح بجومب اهديدست متي ،ءاضعألا ��غ نم دحاولا كراشملل ($1131 )و ،ءاضعألا نم دحاولا كراشملل ($1111)  :موسرلا

��رصملا دهعملا باسحل
��يطسلفلا �

��طولا كنبلا ىدل 10020225 مقر �
 نويصاملا عرف �

IBAN: PS52 TNBC 0000 0000 0001 0040 1664 1 

SWIFT CODE : TNBCPS22 

� دهعملا رقم ��� مولبدلا تارود دقعت  :داقعنالا خ����يراتو ناكم
�
 9112661622 نم ءادتبا مولبدلا ��� ءدبلا متيس ثيح ،هللا مار �

  .(تبس مايأ)

   :ةداهشلا

 %15 ننع لنقي الانم هروضنح ةنطي ة) مولبدنلا تاعانس ددنع ننم %18 نع لقي ال ام هروضح لاح ��� مولبدلا ةداهش كراشملا حنمي
  .اهب ةصاخلا تاناحتمالا هزايتجاو (قاسم لك تاعاس ددع نم



 :ماعلا فدهلا

 نميدومجومم ممهو لمممعلا ساسا مه كنبلا ءالمع نأب ةعانقب نيبردتملا جورخ
 فمظومي وا نيعي نا عيطتسي نم وه ليمعلا اذه نأل مهل  ةزيمتم ةمدخ ميدقتل
 لمقمتمني نا ررق املاح، لمعلا نم فظوم يا درطي نا عيطتسي نم وه هنا لب
 مميدمقمت يمف زميمممتملا  ملع ةمئاق ةينهم ةفاقث ءانب نا .رخآ كنب يا عم لماعتلل
 لمممعمتمس يمسامسا فدمه يمه  -ةيقارلا ةمدخلا تيكيتا-ءالمعلل ةعئار ةمدخ
 .هقيقحت  لع ةرودلا

 :تايوتحملا

 :كنبلل ةيقيوستلا ةيلمعلا بلق يف ليمعلا

 ةيقيوستلا ةيلمعلا بلق يف ليمعلا ناكم  لا فرعتلا ¨

  – مهعم لماعتلاب صاخ تيكيتا – ءالمعلا  لا ةرظنلا روطت ¨

  نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف لامعألا تيكيتا ¨

 ةدحاو ليمعلا ةمدخ ، تامدخلاو علسلا نيب قرفلا ¨

 كنبلا يف ةرئاد وا مسقك تسيلو ةيجيتارتسا/ةفاقثك ءالمعلا ةمدخ ¨

 ءالمعلا ةمدخ لالخ نم ىرخألا فادهألاو ةيعيبلا فادهألا قيقحت ¨

 :ةمدخلا ميدقت يف زيمتلا تاراهم باستكا ىلع نيبردتملا تاردق ةيمنت

  ءالمعلا عم لصاوتلا  لا لخدم ¨

 يمسر ريغلاو يمسرلا لصاوتلا ¨

 ءالمعلل ةزيمتم ةمدخ ميدقت يف زيمتلا تاراهم ¨

 عمتجملا ،فظوملا،ةكرشلا  لع ةزيمتم ةمدخ ميدقت نم دئاعلا  ¨

 ءالو ءانبو باستكا  لع ناك عقوم يا يف فظوملا دعاسي فيك ¨
 ءالمعلا

 يباجيإ فقوم ءانب ةيفيك - قيرفك ةيباجيإلا ءالمعلا ةمدخ ةفاقث ءانب ¨
  ءالمعلا هاجت

 نم ةزيمتم ةمدخ قيقحتل تاوطخلا مها يه امو ةزيتملا ةمدخلا يه ام
 كنبلا يفظوم

 كنبلاب صاخ تيكيتا، ءالمعلل ةزيمتملا ةمدخلا موهفم ¨

 ءالمعلل ةزيمتملا ةمدخلا تايوتسم ¨

 اهعم لماعتن فيكو ءالمعلل ةزيمتم ةمدخ ميدقت ماما تاقيعملا مها ¨

 ضعبلا انضعب دنع ءالمع نحن،نييلخادلا ءالمعلا ةمدخ ¨

 ةزيمتم ةمدخ ميدقت تاوطخ ناقتا  لع لمعلا ¨

 يجراخلا رهظملا، يرصبلا لصاوتلاو دسجلا ةغل ¨

 ءالمعلا ةمدخ يف تاقيبطت

 مهل ةمدقملا ةمدخلا نم ءالمعلا تاعقوت زواجتو ةرادإ ¨

  

 ءالمعلا ةمدخ

 ءالمعلا نم ةفلتخملا عاونألا عم لماعتلا يف ةديدج تاينقت ناقتا ¨

 ةمدخلا ميدقت دعبو ءانثا ريخا عابطناو يلوا عابطنا قلخ ةيفيك ملعت ¨

 ءالمعلا تاعقوت قوفت يتلا ةزيمتملا ةمدخلا رصانع  لا فرعتلا ¨

 ءالمعلا ةمدخ يف ةديدج تاراهم ءانبو ملعت ¨

  ةفلتخملا يواكشلاو تاضارتعإلا عم لماعتلا  

 ءالمعلا ضرتعي اذام  لعو ضرتعي اذامل ¨

 ةصرف  لا ضارتعإلا ليوحت نف ¨

 ةفلتخملا تاضارتعإلا عم لماعتن فيك ¨

 بضاغلا نوبزلا ةصاخ ءالمعلا نم ةفلتخملا عاونالا عم لماعتلا نف ¨

 ةزيمتمو ةمدخ ميدقت نيبو مهنيب لوحت يتلا تاقيعملا مها  لا فرعتلا ¨

 ءالمعلا يواكش عم لماعتلا ¨

 ءالمعلا نم ةفلتخملا عاونألا عم لماعتلا

 اوناك امهم مهعم لماعتن نا انيلع،انءالمع راتخن ال نحن ¨

 ؟اذامل ءالمعلا فينصت ¨

 ؟مه عاونالا يا نم ررقن فيك،ءالمعلا فنصن فيك ¨

 ؟مهنم عون لك عم فارتحاب لماعتن فيك ¨

 ؟بضاغلا نوبزلا عم لماعتن فيك ¨

 يأ نم،ءالمعلل ةزيمتم تامدخ ميدقت يف نيفظوملا فينصت،ةمدخلا مدقم
 ؟تنا عاونألا

 ؟ءالمعلل ةزيمتم ةمدخ ميدقت يف كتاردق  لع فرعتت فيك ¨

 ؟ةمدخلل مدقمك كسفن فنصت فيك ¨

 ةزيمتملا ةمدخلا مدقم تافص ¨

 ةزيمتملا ةمدخلا مدقم نم ةبولطملا تاراهملا ¨

 لمعلا طوغض لمحتو تاذلا ةرادا

 يسفنلا طغضلا ةرود

  يسفنلا طغضلاو ةيمويلا طوغضلا عم لماعتلا

 ءالمعلل ةزيمتم ةمدخ ميدقت يف ةيسفنلا ةحارلا



 :ماعلا فدهلا

 ةقيرطب  هلالغتساو تقولا عم لماعتلا يف ةديدج تاراهم ناقتا
 كلذكو فادهالا نم نكمم ردق ربكا قيقحت اهلالخ نم نكمي ةديدج
 ةحاتملا دراوملا مها نم تقولا.لمعلا لخاد طوغضلا فيفخت
 . هتميق نم ديزي فوس تقولا لالغتساو نيفظوملل

 :تايوتحملا

 ؟حيحص موهفم وه له ،تقولا ةرادا موهفم ¨

 .لاعف لكشب تقولا ةرادا  لع ةردقلا سايقو تقولا  ليلحت ¨

 .ةيلاعفب اهعم لماعتلا ةيفيكو تقولا تاقراسو تاعيضم ليلحت ¨

  

 لمعلا طوغض ةراداو تقولا ةرادا

 .تقولا ميظنت يف دعاست تانيعمو لئاسو مادختسا، تقولا ميظنت ¨

 .تايولوالا عضوو رواهنزيا ةفوفصم ¨

 . تقولا ةرادا يف 80/88 ةدعاق ¨

 .امهبنجتن فيكو ليجأتلاو فيوستلا ¨

 . تقولل تاقراس بابسا دحأك تاظوفحملاو قاروألا عم لماعتلا ¨

 .ةصاخ لمعلا يفو ةماع تاطوغضلا بابسا ¨

 .ةفلتخملا لمعلا تاطوغض عم لماعتلا ةيفيك ¨

  

 دقنلاو عئادولا

 :تايوتحملا

  نيطسلف يف اهروطت و كونبلا ةأشن نع ةمدقم. ¨

  نيطسلف يف ةلماعلا كونبلا عاونا  ¨

 كنبلا يف يرادالا و يميظنتلا لكيهلا و ماسقا  ¨

  عئادولا مسق  ¨

  اهتيمها و اهعاونا و ةعيدولا موهفم حرش ¨

  عئادولل ةنئادلا دئاوفلا باسح ¨

  يفرصملا عاطقلا يف عئادولا ةيمها  ¨

  كونبلا يف دقنلا ¨

  ةيلحم ةلمع دوجو مدع لظ يف نيطسلف عضو ةيساسح و تالمعلا نع ةحمل ¨

  نينطاوملا ىدل يفرصملا يعولا رشن و عئادولا بذج يف نيفظوملا رود ¨



 :ماعلا فدهلا

 بمسح امهمعامبتا بجاولا تاءارجالاو تاميلعتلاب نيكراشملا فيرعت
 ةمجملامعمم قرمط  ملا ممهمهميمجومتو ءامطمخالا باكترا عنمل لوصالا
 .اهعوقو لاح يف ءاطخالا

 :تايوتحملا

 اهطورشو باسحلا بحاص ةعيبط :تاباسحلا عاونا ¨

 ةيدقنلا تاعاديالا عم لماعتلا ةيفيك ¨

 لاثتمالا ةبقارمل ةعضاخلا غلابملل نيعدوملا عم لماعتلا ةيفيك ¨
 كيلمع فرعا –

  

��ظومل ةعئاشلا ءاطخالا
 اهتجلاعم قرطو رلتلا �

 ةفلتخملا تالمعلاب ةيدقنلا تابوحسلا عم لماعتلا ةيفيك ¨

 بحسلا عونب هفيرعتو ليمعلا لابقتسإ ¨

 ةيبنجالا تالمعلا ءارشو عيب عم لماعتلا ةيفيك ¨

 دقنلا ميلستو مالتسا عم لماعتلا ةيفيك ـ7 ¨

 لمعلا ةياهن يف دقنلا ةقباطم ¨

 تابوحسلاب ةصاخلا تايحالصلا ¨

.اهتجلاعمل ءاطخالا عم لماعتلا قرطو ،اهتافينصتو ءاطخالا عاونا ¨  

  

 ةينو��كلالا ةيفرصملا تامدخلا

 :ماعلا فدهلا

 تنرتنالا لثم ةينورتكلالا تاجتنملاو تامدخلاب نيكراشملا فيرعت
 ةيفرصملا تامدخلاب فيرعت ةيلالا تافارصلا ،يكنبلا
 .ةينورتكلإلا

 .ةينورتكلإلا ةيفرصملا تامدخلا رطاخمو ةيمهأو تازيم

 يفرصملا عاطقلا يف ةيفرصملا تامدخلا نع ةحمل ¨

 ةيفرصملا تامدخلا هجتت نيا  لا ¨

 ةينورتكلالا ةيفرصملا تامدخلا روطتو ةأشن ¨

 ةينورتكلالا ةيفرصملا تامدخلا دئاوفو فادهأ ¨

 ةينورتكلالا ةيفرصملا تامدخلا تاقيعمو ريذاحم ¨

 يلآلا فارصلا تامدخ ¨

 قطانلا كنبلاو فتاهلا ربع ةيفرصملا تامدخلا ¨

 تنرتنالا ربع ةيفرصملا تامدخلا ¨

 ةيولخلا ةزهجالا ربع ةيفرصملا تامدخلا ¨

 :تامدخلا لاكشأ و عاونأ

 ةمدخ،  قطانلا كنبلا ةمدخ ، ةريصقلا لئاسرلا ةمدخ
 فارصلا ةمدخ ، يكنبلا ليابوملا ةمدخ ،يكنبلا تنرتنالا
 عيبلا طاقن ةمدخ ، يلعافتلا فارصلا ةمدخ ، يلالا
 زكرم ةمدخ، ةيمقرلا تالمعلا  ةينورتكلإلا تاقاطبلا،
 لمع ةيلا، ينيطسلفلا ينطولا حاتفملا ماظن، لاصتإلا
 . ةينورتكلإلا ةصاقملا ماظنلا

 

 



 ليصحتلا صلاوبو ةيدنتسملا تادامتعالا

 :ماعلا فدهلا

 نيب اهعقومو ةيجراخلا ةراجتلا تايلمعلا موهفمب نيكراشملا فيرعت .5
 .ماع لكشب ىرخألا ةيفرصملا تاعاطقلا

 تاودأ مهأ دحأك ةيدنتسملا تادامتعالا ةيمهأب نيكراشملا فيرعت .0
 .ةيجراخلا    ةراجتلا

 ةيدنتسملا تادامتعالا لاجم يف نيكراشملا تاراهم ريوطت .3
 يدنتسملا دامتعالا اهب رمي يتلا ةفلتخملا ةيلمعلا لحارملا حيضوتو
 .هايازم مهأو هتاينفب نيكراشملا ةفرعم ةدايزو

 فرعتلاو دامتعالا رادصإ بلط ةيفيك يف نيكراشملا ةراهم ةدايز .4
 .ةفلتخملا هلوقح  لع

 

 :تايوتحملا

 :ةيدنتسملا تادامتعالا :�الوأ

 .يدنتسملا دامتعالا فيرعت ¨

 .ةيدنتسملا تادامتعالا رادصإ يف ئدابم ¨

 .ةيدنتسملا تادامتعالل ةدحوملا فارعألا ¨

 .تادامتعالا عاونأ ¨

 .ةبولطملا تادنتسملا ¨

 .يدنتسملا دامتعالا فارطأ ¨

 .ةيدنتسملا تادامتعالا رادصإ ¨

 .ةيدنتسملا تادامتعالا ليدعت ¨

 .ةدراولا تادامتعالا ¨

 .تادنتسملا قيقدت ¨

 .تادنتسملا ديدست ¨

 .ةيراجتلا تاحلطصملا ¨

 

 :ليصحتلا صلاوب :�ايناث

 .ةيراجتلا تايلمعلا ةمدخ يف ليصحتلا رودو ةيراجتلا ةيلمعلا ¨

 .ليصحتلا ةصيلوب فيرعت ¨

 .ليصحتلا ةيلمع ةرادإ ¨

 .يدنتسملا دامتعالاو يدنتسملا ليصحتلا ¨

 .ليصحتلا ةيلمع يف كنبلا رودو ةيلوؤسم ¨

 .ليصحتلا ةيلمع تازيمم ¨

 .ةرداصلاو ةدراولا ةيدنتسملا ليصحتلا صلاوب ¨

 .ليصحتلا مسرب تاكيشلا ¨

  

  تالافك ،تالاوح،تادامتعا :ةيفرصملا تامدخلاو تايلمعلا

 .ةدحوملا دعاوقلا ¨

 

 تالاوحلا و ةيفرصملا تالافكلا

 

 :ةماعلا فادهألا

 نيب اهعقومو ةيجراخلا ةراجتلا تايلمع موهفمب نيكراشملا فيرعت .5
 .ماع لكشب ىرخألا ةيفرصملا تاعاطقلا

 ةراجتلا تاودأ مهأ دحأك ةيفرصملا تالافكلا ةيمهأب نيكراشملا فيرعت .0
 .ةيجراخلا

 .ةيلودلا ةراجتلا ليومت ةيلمع يف تالاوحلا ةيمهأب نيكراشملا فيرعت .3

 حيضوتو ةيفرصملا تالافكلا لاجم يف نيكراشملا تاراهم ريوطت .4
 نيكراشملا فيرعتو ةلافكلا اهب رمت يتلا ةفلتخملا ةيلمعلا لحارملا
  .اهتامادختسا و اهعاونأب

 تالافكلاو ةيفرصملا ةلاوحلا مامتإ يف ةلسارملا كونبلا رود  لع فرعتلا .1
  .ةيجراخلا

 

 :ةيسيئرلا تايوتحملا

 

 ةمدقم ¨

 .ةيلودلا ةراجتلا تايلمع يف اهتيلاعفو ةيفرصملا تالافكلا ةيمهأ ¨

 .ةيفرصملا ةلافكلا موهفم فيرعت ¨

 ةيفرصملا ةلافكلا فارطأ نايب ¨

 .ةفلتخملا اهتامادختساو ةيفرصملا تالافكلا  عاونأ ¨

 لالخ ةمدختسملا تالسارملا نايبو دامتعالا زاجنإل ةيلمعلا لحارملا ¨
   .كلذ

 .ةيفرصملا ةلافكلا ليدعت ¨

 .ةيفرصملا ةلافكلا ءاغلإ ¨

 .ةعوفدملا ةلافكلا ¨

 .ةيفرصملا ةلاوحلا فارطأ ¨

   .تالاوحلا ذيفنت يفو ةلسارملا كونبلارود ¨

 .ةيلاملا دويقلا ¨

  .تالاوحلا ذيفنت يف هتيمهأو تفيوسلا ماظن ¨

 .ةيلمع تالاح ¨



 :ماعلا فدهلا

 

 فييزتلا فشكل ةيساسالا تاراهملاو ةفرعملا نيبردتملا باسكا
  . ةيمسرلا قئاثولاو تاكيشلاو ةيدقنلا قاروألاب ريوزتلاو

 

 :تايوتحملا

  ةمدقم ¨
 نامضلا تامالعو تاكيشلاو تالمعلا و قئاثولاب لمعتسملا قرولا ¨

  . قرولا جاتنا ءانثا ةفاضملا

 تاكيشلاو تالمعلاو قئاثولا جاتنإل ةلمعتسملا ةعابطلا تاينقت ¨

  

 ريو���لاو فيي���لا فشك

  ةعابطلا ءانثا ةفاضملا نامضلا تامالعو

  ( يندرالا رانيدلاو يليئارسالا لكيشلا صحف) ةيلمع نيرامت ¨

  ( يكيرمالا رالودلاو ورويلا صحف) ةيلمع نيرامت ¨

  عيقاوتلاو يوديلا طخلا ةيدرف ¨

 تاكيشلل ةفاضملا نامضلا تامالع ¨
  تاكيشلاب ريوزتلا عاونا ¨

 يلمع قيبطت + فشكلا بيلاساو تاكيشلاب ريوزتلا تارشؤم ¨
  ةيصخشلا قئاثولا صحف ةيلا ¨

  تاكيشلاب ريوزتلا فشكل ةيلمع نيرامت ¨

  تاكيشلاب ريوزتلا فشكل ةيلمع نيرامت ¨

 

  

 ةيفرصملا تاعي��تلا

 :ماعلا فدهلا

 تنرتنالا لثم ةينورتكلالا تاجتنملاو تامدخلاب نيكراشملا فيرعت
  ةيلالا تافارصلا ،يكنبلا

 :تايوتحملا

 يفرصملا عاطقلا يف ةيفرصملا تامدخلا نع ةحمل ¨

 ةيفرصملا تامدخلا هجتت نيا  لا ¨

 ةينورتكلالا ةيفرصملا تامدخلا روطتو ةأشن ¨

 ةينورتكلالا ةيفرصملا تامدخلا دئاوفو فادهأ ¨

 ةينورتكلالا ةيفرصملا تامدخلا تاقيعمو ريذاحم ¨

 يلآلا فارصلا تامدخ ¨

 قطانلا كنبلاو فتاهلا ربع ةيفرصملا تامدخلا ¨

 تنرتنالا ربع ةيفرصملا تامدخلا ¨

 ةيولخلا ةزهجالا ربع ةيفرصملا تامدخلا ¨

¨ Credit and Debit Cards 



  

Anti –Money Laundering and compliance requirement in Palestine 

I. AML/CFT Concepts  
 

¨ Risks of ML/TF Crimes 
¨ Recent Offences related to national and interna-

tional standards. 
¨ Differences between ML & TF Crimes. 
¨ International compliance standards. 

 
II. AML/CFT Compliance efforts in PALESTINE 
 

¨ Role of Financial follow-up unit. 
¨ AML/CFT national committee regulations. 
¨ Role of supervisory authorities. 
¨ Role of MLRO. 
¨ Reporting methodology & requirements. 
¨ STR FORM. 
¨ MOUs with AML/CFT framework 

 
III. Key pillars for AML/CFT compliance program 

inside financial institution. 
 

¨ Management acceptance. 
¨ Training strategy. 
¨ MLRO appointment. 
¨ Audit strategy. 
¨ Record keeping 
¨ Risk management. 
 

IV.  Key Red flags and suspicious indicators 
 

¨ Customer related indicators. 
¨ Customer behavior indicators. 
¨ Account &transaction indicators. 

 

V. Exercises & case studies. 



  

 ىلا نم بردملا مايالا يبيردتلا قاسملا مسإ

 620//22/06 600//22/06 تادارج هيزن 2 ريوزتلاو فييزتلا فشك

 612//22/06 //6//22/06 لازن ماسح 0 ءالمعلا ةمدخ

 6/0//22/06 6/0//22/06 دوعسلا وبا نودلخ 2 ةيفرصملا تاعيرشتلا

 6/2//22/06 6/2//22/06 ةسمش ينب مساب 1 لمعلا طوغض ةراداو تقولا ةرادا

 610//22/06 610//22/06 ليامح يؤل 1 هتجلاعم قرطو رلتلا يفظومل ةعئاشلا ءاطخالا

 //22/062/6 621//22/06 ديع دمحم 2 دقنلاو عئادولا

 ،تالاوح ،تادامتعا :ةيفرصملا تامدخلاو تايلمعلا

 تالافك
 22/062/620 22/062/612 ةحداحد يدمح 2

 /22/06/261 22/062/6/0 تشد مركأ 2 ةينورتكلالا ةيفرصملا تامدخلا

 22/06/2622 22/06/2602 رارم سارف 2 نيطسلف يف لاثتمالا تابلطتمو لاومالا لسغ ةحفاكم



  


