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ييدف ىذا البحث الى استكشاف طرق غسل االموال وادوات مكافحتيا ومعيقاتيا في فمسطين من خالل مقابالت

مفتوحة مع مجموعة متنوعة من حيث التأثر او التأثير في أدوات الرقابة عمى غسل االموال ،احد ىذه المقابالت يمثل
الجية المتخصصة في مكافحة غسل االموال في سمطة النقد ،أما باقي المقابالت وىي اربع مقابالت فتمثل

المصارف ،تجار العقارات ،رجال االعمال ،ومؤسسات الصرافة ،وىؤالء من الفئات االكثر تعرضا واالكثر رقابة من

قبل قوانين ومؤسسات مكافحة غسل االموال ،وقد تم اختيار المقابالت بشكل يمكننا من فيم مواقف االطراف المختمفة
وبالتالي الحصول عمى تعميم نظرؼ ( )Theoretical generalizationعوضا عن التعميم االحصائي المستخدم في

االبحاث الكمية.

تشمل عمميات غسل األموال كل عمل أو إجراء ييدف إلى إخفاء أو تحويل أو تغيير طبيعة أو ممكية األموال
المحصمة من أنشطة أو أعمال غير قانونية ،وذلك بيدف التغطية عمى المصدر األصمي غير القانوني ليذه األموال

لكي تظير عمى أنيا أموال نظيفة ومن أصول سميمة ،وفي فمسطين فإن جرائم غسل االموال التي ترتكب غالب ًا ما
تكون ناتجة عن االعمال التالية :االتجار في السالح ،االتجار في المخد ارت ،االتجار بالمسروقات والبضائع الميربة
(سيارات مسروقة ،أدوات كيربائية ،أجيزة إلكترونية ...الخ) ،الرشاوؼ واالختالس والسرقة ،وتمويل المنظمات السياسية

والمقاومة (حيث يعتبر ذلك تمويال لجماعات إرىابية من قبل سمطات االحتالل والحكومة االمريكية) ،وان ما يميز ىذه
العممية بالذات انيا ليست ناتجة عن جريمة سابقة ،لذلك فيي ضمن الموائح والتعميمات المعمول بيا في السمطة

الوطنية الفمسطينية ال تعتبر من عمميات غسل االموال.،

إن المرجعية القانونية لمكافحة جريمة غسل االموال ىي في القرار بقانون رقم  9لسنة  ،2007والقانون الفمسطيني رقم
( )20لسنة  2015لمكافحة غسل االموال ،أما المؤسسات المسؤولة عن ذلك فيي وحدة المتابعة المالية في سمطة
النقد وىي وحدة مستقمة لمكافحة جرائم غسل االموال وتمويل االرىاب ،وقد تم تحديد مياميا باستالم المعمومات

وتحميميا والتحقق من العمميات المشبوىة واصدار النتائج وفقاً ألحكام القانون ،وتقوم وحدة المتابعة بتعريف االفراد في
المجتمع الفمسطيني تبعاً لنشاطيم الميني او التجارؼ الى أصناف وىم أشخاص طبيعيون (موظفي القطاع الخاص
وأصحاب المشاريع الصغيرة) ،أفراد يتعاممون بالنقد كثي اًر (أصحاب محطات المحروقات) ،شخصيات اعتبارية (شركات
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االستيراد والتصدير) ،واالفراد او االشخاص المعرضين سياسياً ،وتضع الوحدة تعميمات لمتابعة كل صنف من ىؤالء

االصناف ،كذلك تتابع وحدة المتابعة المالية البنوك العاممة في فمسطين ،ومحالت الصرافة.

ولكن ظاىرة غسل االموال ىي جريمة منظمة ليا اكثر من طرف وليا عدة طرق واساليب التفافية وتموييية يصعب
كشفيا بسيولة وحصرىا بسرعة ،ومما يزيد من صعوبة العممية في فمسطين ما يمي :صعوبة سيطرة السمطة الفمسطينية
عمى الحدود بشكل كامل بس بب تدخل االحتالل وىذا يضعف دورىا في المراقبة والمتابعة عمى الحدود ،دور االحتالل
بشكل كبير في دعم عمميات غسل االموال في فمسطين ألنيا تسبب دمار اقتصادؼ وسياسي واجتماعي وىو ما ييدف

اليو االحتالل ،تقسيم االحتالل لألراضي الفمسطينية الى مناطق يصعب او يمنع السيطرة عمييا من قبل السمطة
الفمسطينية ،وىذه االماكن تصبح بؤرة لعمميات الفساد وغسل االموال لعدم وجود قانون يحكميا.
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فرضت الزيادة في عمميات غسل االموال عمى المستوػ العالمي تحديا يحتاج الى تكاتف الجيود الدولية لمحاربة ىذه

الظاىرة التي تنتعش بوجودىا عمميات الجريمة المنظمة ،حيث تشير بعض التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العالم

إلى أن عمميات غسل األموال قد وصمت الى ما نسبتو  3إلى  %5من الناتج المحمي اإلجمالي العالمي عام 2009
وبقيمة تتجاوز  1.5تريميون دوالر كحد أدنى ،وأن ما يزيد عن  %70من العوائد غير الشرعية عالميا يتم غسميا.

وقد فرض حجم ىذه الجرائم عمى كافة الدول ان تتكاثف جيودىا في مكافحة ىذه الجريمة من خالل العديد من

االتفاقات ونظم الرقابة والمؤسسات الدولية ،أما عمى المستوػ المحمي فقد اصدر العديد من القوانين والتعميمات

المحمية التي تيدف لمحد من عمميات غسيل االموال ،كما استحدثت عدة دوائر او اقسام في بعض المؤسسات بيدف

تنفيذ ىذه القوانين والتعميمات مثل المجنة الوطنية لمكافحة غسل االموال وتمويل االرىاب ،ووحدة المتابعة المالية في

سمطة النقد.

وألسباب سياسية وأمنية كانت فمسطين من المناطق الموضوعة تحت مجير الرقابة من قبل عدة اطراف مما صعب
في بعض االحيان من التعامالت المالية وربما حد من تدفق االموال من والى فمسطين ،ومع ذلك لم يحع ىذه

الموضوع بالدراسة الالزمة وال يعرف بعد ما مدػ فعالية االدوات واالجراءات والقوانين المفروضة في الحد من جريمة
غسل االموال وكيف أثرت ىذه القوانين عمى المستثمرين وخاصة عمى المؤسسات المالية المختمفة بصفتيا أدوات

مباشرة في عمميات غسل االموال ،في ىذه الدراسة سوف نستكشف اجابات االسئمة التالية:
-1

ما تأثير ظاىرة غسل االموال عمى القطاع االقتصادؼ واالجتماعي في فمسطين؟

-2

كيف يتم مكافحة ظاىرة غسل االموال في فمسطين؟

-3
-4
-5

*

ما ىي اىم الطرق واالساليب المستخدمة في عمميات غسل االموال.
من ىي اكثر الجيات عرضة لمتعامل بغسل االموال.

ما ىي معيقات مكافحة غسل االموال في فمسطين

المؤلف المراسل ،بريد الكتروني islamjawad@najah.edu
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ستسمط ىذه الدراسة الضوء عمى ىذه الظاىرة االقتصادية اليدامة ،لمتعرف عمى طرق غسل االموال ومكافحتيا ،بيدف
التعرف عمييا ولفت نظر المجتمع ليا لمحد ضحاياىا واثرىا عمى المجتمع ،فيما تبقى من البحث سنعرض اوال
لممنيجية المستخدمة والدراسات السابقة ،ثم لنتائج المقابالت ،ثم سنمخص اىم االستنتاجات واخي ار سيتم عرض

التوصيات

منهج الدراسة

ييدف ىذا البحث الى استكشاف ظاىرة غسل االموال في فمسطين ،ادوات الرقابة عمييا ،ومدػ فعالية ىذه االدوات،

وقد تم اختيار استراتيجية دراسة الحالة كإطار منيجي لمبحث بسبب الطبيعة االستكشافية ليذا البحث ،حيث تسمح
ىذه االستراتيجية لمباحث بتعدد مصادر البيانات 1وبالتالي فيم الحالة من اكثر من جانب.
ضمن اجراءات الدراسة تم اوال استطالع بعض الدراسات السابقة من اجل تحقيق فيم اولي لظاىرة غسيل االموال

عالميا ،ثم تم جمع البيانات االولية من خالل مقابالت معمقة شبو منظمة ( )semi-structured interviewsوقد

تم صياغة بروتوكول المقابمة ( )Interview protocolاالولى بناء عمى تجارب من حاالت اخرػ حسب الدراسات
السابقة ،ولكن كان يتم تعديل واضافة او حذف بعض االسئمة بعد كل مقابمة وذلك حسب تطور فيمنا لمظاىرة في

فمسطين ،وقد كانت االسئمة مفتوحة وطرحت في سياق الحديث الطبيعي خالل جمسة المقابمة مع االشخاص المعنيين

بدون صيغة رسمية لطريقة طرح السؤال حتى نحصل عمى ردة فعل حقيقية وليست مصطنعة حول تساؤالتنا ،وكانت
أىم األسئمة المطروحة ىي التالية:
.1

كيف تعرف عممية غسل االموال من وجية نظرك؟

.3

من الذؼ يقوم بعممية غسل االموال؟

.5

ما دور البنوك في عمميات غسل االموال؟

.2
.4
.6
.7
.8
.9

ما ىو السبب باعتقادك وراء عمميات غسل االموال؟
ما ىي الطرق المستخدمة في عمميات غسل االموال؟

ما ىي طرق مكافحة غسل االموال؟

ما حجم عمميات غسل االموال في فمسطين وأشكاليا؟
ما ىي االثار الناتجة من عمميات غسل االموال عمى عممك وعمى االقتصاد؟

ما ىي عوائق مكافحة غسل االموال؟

R. K. Yin, Case Study Research: Design and Methods: SAGE Publications, 2013.
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تم اختيار الحاالت التي اجريت المقابالت معيا لتمثل مجموعة متنوعة من حيث التأثر او التأثير في أدوات الرقابة
عمى غسل االموال ،حيث ان احد ىذه المقابالت ( السيد ف) يمثل الجية المتخصصة في مكافحة غسل االموال في
سمطة النقد ،أما باقي المقابالت وىي اربع مقابالت فتمثل الفئات االكثر تعرضا واالكثر رقابة لقوانين واجراءات
مكافحة غسل االموال وىم موظف رفيع في بنك االستثمار الفمسطيني ،رجل أعمال مختص في قطاع العقارات ،رجل
سياسي واقتصادؼ ،وصاحب مؤسسة صرافة كبيرة ،ويظير كشف بالمقابالت ورمز كل مقابمة في ممحق رقم ()1
نياية البحث ،وقد تم اختيار المقابالت بشكل يمكننا من فيم مواقف االطراف المختمفة وبالتالي الحصول عمى تعميم
نظرؼ ( )Theoretical generalizationعوضا عن التعميم االحصائي المستخدم في االبحاث الكمية.
استمرت كل مقابمة بحدود ساعة في المتوسط ،وقد تمت كل مقابمة بعد موعد ىاتفي مسبق تم فيو باختصار شرح
ىدف البحث وأىم النقاط التي ستتناوليا المقابمة وذلك لتمكين الشخص المعني من استرجاع عناصر الموضوع في
ذىنو ،وقد تم اخذ المالحظات اثناء المقابمة كتابيا لسببين اوليما رفض التسجيل الصوتي من بعض االشخاص،
وثانييما إعطاء المقابمة الجو الطبيعي ألن التسجيل يمكن ان يزيد من التحفع لدػ المستجيب ويمنعو من مشاركة
بعض االفكار.
بعد المقابمة تم ترميز كافة المقابالت ثم تحميميا بدون اطار نظرؼ مسبق ( ،)grounded theoryأخي ار تم الرجوع
الى القوانين والتعميمات المتعمقة بغسيل االموال في فمسطين والى بعض الدراسات السابقة لممساعدة في فيم وتفسير

نتائج المقابالت ووضعيا في اطار نظرؼ مقبول.
الدراسات السابقة

عرضت بعض الدراسات السابقة لجريمة غسل االموال في فمسطين ،فقد عرض صالحات 2االطار القانوني لمكافحة
غسل االموال في السمطة الوطنية الفمسطينية ،اإلطار المؤسسي لمكافحة غسل االموال في السمطة الوطنية

الفمسطينية ،اشكاليات ومعيقات مكافحة غسل االموال ،واحصائيات القضايا المتعمقة بغسل االموال في المحاكم

الفمسطينية ،وتوصل الباحث إ لى ان الجيود الوطنية ستبقى عاجزة عن مواجية تفاقم ظاىرة غسل االموال في فمسطين
ليس الن ىناك تقصير او إىمال في مكافحة ىذه الجريمة ،ولكن يعود ذلك إلى ان جريمة غسل االموال جريمة عالمية
تتعدػ حدود الدولة الواحدة وتستدعي جيودا دولية متعاونة وكبيرة لمواجيتيا االمر الذؼ يصعب تحقيقو في ظل وجود

المعيقات المرتبطة بخصوصية الوضع الفمسطيني ،والتي تتعمق باالحتالل واالنقسام وعدم السيطرة عمى الحدود
والمعابر ،ويجب متابعة وتطبيق التشريعات واالنظمة الموضوعة لمكافحة غسل االموال والعمل عمى تطويرىا ضمن

اليات تتعمق بخصوصية الوضع الفمسطيني والتعاون الدولي في ىذا المجال.
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رافع يوسف صالحات – مكافحة غسل االموال في السمطة الوطنية الفمسطينية – االئتالف من اجل النزاىة والمساءلة – امان.
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أما مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا 3فقد تناولت في تقريرىا حاالت غسل االموال حسب
الحالة ،حسب الجريمة األصمية ،حسب األداء المستخدم ،حسب االسموب الفني/التقنية ،حسب الجية المستغمة ،كما
تناولت ايضاً مؤشرات االشتباه الخاصة بغسل االموال والتي تتعمق بالمعامالت المالية وبسموك وتصرفات المشتبو بو،
واتجاىات غسل االموال وحاالت تمويل االرىاب ومؤشرات االشتباه بو واتجاىاتو.

كما ركز بركات 4في دراستو عمى تعريف ظاىرة غسل االموال من عدة جوانب واالثار الجانبية ليا ومدػ حجم
الظاىرة وتأثيرىا عمى العالم ككل ،باإلضافة الى الجيود الدولية لمكافحتيا واالساليب المستخدمة لعالج الظاىرة ،وقد

استنتج الباحث ان انتشار الظاىرة يعود ألسباب موضوعية باإلضافة الى قصور الجانب التشريعي.

أما سممان وتوما ميخا 5فقد سعيا الى دراسة أثر غسل االموال عمى االقتصاد وانعكاساتيا عمى كافة المستويات
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،مستخدمين فرضية "ان لعممية غسل االموال انعكاسات سمبية عمى مجمل الحياة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية" وقد استنتجا صحة الفرضية كما توصال الى ان قنوات غسل االموال تتعدد

بأشكاليا ،مع ووجود عالقة عكسية بين االدخار المحمي وغسل االموال وتعطيل السياسات المالية مما يؤثر سمب ًا عمى

أداء الحكومة االقتصادؼ وفرض المزيد من الضرائب غير المباشرة ،وانتشار الفساد والتطرف وعمميات التخريب

وبروز حدة التفاوت الطبقي االجتماعي وحدوث انقالبات سياسية.

أخي ار فإن العاجز 6عرض لمخاطر غسل االموال وما ترافقيا من جرائم اقتصادية واجتماعية وسياسية ،وضرورة إحداث
تعديالت عمى ثقافة المجتمع واالنظمة والتشريعات الدولية من اجل مكافحتيا بشكل فعال وكانت نتائج الدراسة ان
البنوك العاممة في فمسطين تمتزم بالقوانين والتع ميمات في مكافحة غسل االموال وتعمل عمى تطوير طاقم العمل وزيادة
خبرتو ومعرفتو اضافة لوجود اشخاص مختصين لمراقبة ومتابعة الحركات البنكية.
تعريف ظاهرة غسل األموال
يمكن تعريف عمميات غسل األموال بأنيا كل عمل أو إجراء ييدف إلى إخفاء أو تحويل أو نقل أو تغيير طبيعة أو
ممكية أو نوعية أو ىوية األموال المحصمة من أنشطة أو أعمال إجرامية وغير قانونية أو غير مشروعة ،وذلك بيدف

التغطية والتمويو والتستر عمى المصدر األصمي غير القانوني ليذه األموال لكي تظير في نياية األمر عمى أنيا
3

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط و شمال إفريقيا – مؤشرات واتجاىات غسل االموال وتمويل االرىاب في منطقة الشرق

4

د .عبدهللا عزت بركات  -ظاىرة غسيل االموال و آثارىا االقتصادية و االجتماعية عمى المستوػ العالمي ،جامعة الزرقاء االىمية،

5

احمد ىادؼ سممان و لييب توما ميخا ( –)2007االنعكاسات المترتبة عمى ظاىرة غسل االموال – مجمة االدارة و االقتصاد ،عدد

االوسط شمال إفريقيا – تحديث " 2004م.
االردن
.67
6

رنا العاجز 2008م ،دور المصارف في الرقابة عمى عمميات غسيل األموال ،كمية التجارة ،الجامعة االسالمية.
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أموال نظيفة ومن أصول سميمة ومشروعة بينما ىي في األصل غير ذلك ،حيث عرف القانون الفمسطيني غسل

7
االموال بأنو "كل سموك يقصد بو إخفاء أو تغيير ىوية األموال المتحصمة من إحدػ الجرائم األصمية وذلك تمويياً
لمصادرىا الحقيقية لتبدو في ظاىرىا متأتية من مصادر مشروعة" وتنص مادة ( )2من نفس القانون عمى:

.1

يعد مرتكباً لجريمة غسل األموال كل من أتى أياً من األفعال التالية:
أ-

استبدال أو تحويل األموال من قبل أؼ شخص ،وىو يعمم بأن ىذه األموال تشكل متحصالت جريمة

لغرض إخفاء أو تمويو األصل غير المشروع ليذه األموال ،أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب
الجريمة األصمية عمى اإلفالت من التبعات القانونية المترتبة عمى أفعالو.

ب -إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التصرف أو الحركة أو الممكية أو الحقوق
المتعمقة باألموال من قبل أؼ شخص يعمم أن ىذه األموال تشكل متحصالت جريمة.
ج -تممك األموال أو حيازتيا أو استخداميا من قبل أؼ شخص وىو يعمم في وقت االستالم أن ىذه
األموال ىي متحصالت جريمة.

د -االشتراك أو المساعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشورة أو النصح أو التسييل أو التواطؤ أو
التستر أو الشروع في ارتكاب أؼ من األفعال المنصوص عمييا في ىذه المادة.

.2

يستخمص العمم أو النية أو اليدف باعتبارىم عناصر أساسية الزمة لمجريمة من الظروف الواقعية

والموضوعية ،من أجل إثبات المصدر المستتر لممتحصالت ،والذؼ ال يشترط الحصول عمى إدانة الجريمة األصمية.
.3

تعد جريمة غسل األموال المتحصمة من أؼ من الجرائم األصمية سواء وقعت ىذه الجرائم داخل دولة فمسطين

أو خارجيا ،شريطة أن يكون الفعل مجرما بموجب القانون السارؼ في البمد الذؼ وقعت فيو الجريمة ،كما وتسرؼ
جريمة غسل األموال عمى األشخاص الذين اقترفوا أؼ من تمك الجرائم ،وقد حدد القانون تعريف الجرائم االصمية في

المادة ( 8)3حيث اعتبر ماالً غير مشروع ومحال لجريمة غسل األموال كل مال متحصل من أؼ من الجرائم المبينة
في الجدول رقم (.)1

جدول رقم ( :) 1الجرائم التي يعتبر المال المتحصل منها غير مشروع ومحال لجريمة غسل االموال
1

المشاركة في جماعة إجرامية وجماعة نصب

2

االتجار في البشر وتيريب المياجرين.

منظمة.
3

االستغالل الجنسي لألطفال والنساء

4

االتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقمية

5

االتجار غير المشروع في األسمحة والذخائر

6

االتجار غير المشروع في البضائع المسروقة وغيرىا.

7

الرشوة واالختالس

8

االحتيال

7
8

قرار بقانون غسل االموال رقم ( )9لسنة .2007

قرار بقانون رقم ( )20لسنة  2015بشأن مكافحة غسل االموال و تمويل االرىاب ،عدد ممتاز (.)10
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9

تزوير وتقميد العممة

 10التزوير وتزييف وقرصنة المنتجات او البضائع

11

الجرائم التي تقع مخالفة ألحكام قانون البيئة

 12القتل أو اإليذاء البميغ.

13

الخطف أو االحتجاز أو أخذ الرىائن

 14السطو والسرقة

15

التيريب

 16االبتزاز او التيديد او التيويل

17

التزوير

 18القرصنة بشتى أنواعيا

19

الجرائم المنصوص عمييا في المواد (  20 ، 88 ، 87جرائم الفساد

22

 ) 99 ، 89من قانون االوراق المالية النافذ

 21الجرائم الضريبية

البيع او التسريب غير المشروع لألراضي بموجب

 23إساءة االئتمان

التشريعات النافذة في فمسطين ،بما يشمل التوسط،
او أؼ تصرف أخر ييدف الى النقل غير المشروع

 24الجرائم المنصوص عمييا في قانون االثار المعمول بو في
فمسطين

لممكيتيا ،او اقتطاع جزء من االراضي لضميا الى  25تمويل االرىاب واالعمال االرىابية

دولة أجنبية

تطور جريمة غسل االموال

جريمة غسل االموال ليست بالجريمة الحديثة وان كان االسم حديثا فقد ظير مصطمح غسل االموال عام  1973في

الواليات المتحدة االمريكية بفضيحة (  ،) Water gateومنذ ذلك الوقت شاع المصطمح لمداللة عمى انشطة إسباغ
المشروعية عمى االموال المتحصمة من مصادر غير مشروعة ،وذلك من خالل اتخاذ عدة إجراءات وممارسات متعددة
االشكال إلظيار مصادر االموال عمى انيا مصادر مشروعة ،وتعتبر الواليات المتحدة االمريكية من أكثر الدول التي
تعاني من عمميات غسل االموال حيث تقدر قيمة االموال التي يتم غسميا حوالي  283مميار دوالر أمريكي سنوي ًا،

بينما احتمت روسيا االتحادية المرتبة الثانية حيث بمغ حجم االموال التي يتم غسميا سنوياً حوالي  100مميار دوالر
أمريكي ،وقد أفاد الرئيس الروسي فالديمير بوتن بأن روسيا خسرت نحو  25مميار دوالر أمريكي بسبب عمميات غسل
االموال ،وفي إيطاليا بمغ حجم االموال التي يتم غسميا بمبمغ  52مميار دوالر أمريكي ،وفي المانيا بمبمغ يقارب
 24.6مميار ،واليابان ما يعادل  24.2مميار دوالر أمريكي ،اما كندا فبمغ حجم غسل االموال فييا حوالي 23.3

مميار دوالر أمريكي ،وقد احتمت إيرلندا المرتبة االخيرة في ترتيب الدول بعمميات غسل االموال حيث بمغ حجم االموال

التي يتم غسميا فييا حوالي  538.5مميون دوالر أمريكي.9

9

د .عبدهللا عزت بركات  -ظاىرة غسيل االموال و آثارىا االقتصادية و االجتماعية عمى المستوػ العالمي ،جامعة الزرقاء االىمية،

االردن.
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خصائص عمليات غسل االموال

إن عمميات أو جرائم غسل االموال ليا خصائص مشتركة عالميا وخصائص اخرػ محمية تختمف من بيئة الى بيئة

اخرػ

10

.1

(ف).
.2

وقد اكدت المقابالت عمى الخصائص التالية:

تعد عممية غسل االموال جريمة تابعة لجريمة تسبقيا أسفرت عن تحصيل مبمغ معين من االموال كما اكد
أكد كل من (م) و(س) عمى األبعاد العالمية والدولية لظاىرة غسل االموال ،فيي تنتشر بشكل كبير بين

الدول النامية والمتقدمة وتتسم بسرعة االنتشار الجغرافي مستغمة في ذلك االنفتاح العالمي والتحرر االقتصادؼ لنقل

االموال المتحصمة من الجرائم لكي تكون أكثر اماناً في دولة أخرػ وليس في نفس الدولة التي تم فييا ارتكاب الجريمة

السابقة.
.3

تواكب عمميات غسل االموال التطور التكنولوجي حيث يط أر تطور كبير في تقنياتيا مما يزيد حجم االموال

التي يتم غسميا ،وقد ساىمت التكنولوجيا بتسييل عمميات غسل االموال وتقميص الوقت الالزم لنقل االموال وتحويميا

عبر العالم بسرعة كبيرة ،و قد أكد عمى ذلك كل من (ص) و (ف).
.4

أكد جميع من تمت مقابمتيم ان عمميات غسل االموال تتطمب خبراء مختصين عمى عمم بقواعد الرقابة عمى

ىذه العمميات ،كما انيم عمى عمم بمجاالت االستثمار والتوظيف التي توفر االمان ليذه االموال.
مراحل غسل االموال

تتطمب عمميات غسل االموال خبراء مختصين إلضفاء الشرعية عمى االموال المتحصمة من طرق غير شرعية وتمويو
أصل ىذه االموال ،وتتم ىذه العممية من خالل ثالثة مراحل كالتالي:11

.1

مرحمة االحالل (التوظيف) :وىي اول مرحمة في عممي ة غسل االموال ،حيث يتم في ىذه المرحمة إيداع او

توظيف االموال غير ال شرعية في المؤسسات المالية ،وفي ىذه المرحمة يسيل التعرف عمى المتصرف في ىذه األموال
وما ىي صمتو باألموال التي يقوم بتوظيفيا.

.2

مرحمة التغطية (التمويو) :وفي ىذه المرحمة يتم التضميل عمى أصل االموال وما مصادرىا الحقيقية وذلك من

خالل ممارسة سمسمة من العمميات مالية.
.3

مرحمة الدمج :وىي المرحمة االخيرة حيث يتم فييا دمج االموال المغسولة في االسواق بحيث يصبح من

الصعوبة التمييز بينيا وبين االموال ذات أصول شرعية.

http://iqtissad.blogspot.com/2011/08/blog-post_20.html
غسيل_األموالhttps://ar.wikipedia.org/wiki/

9
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بناء عمى خبرتو العممية في مجال البنوك أن غاسل االموال ىو شخص لديو عمم بقواعد الرقابة
وقد افاد السيد (م) ً
عمى ىذه العمميات والثغرات المتواجدة فييا باإلضافة الى ان عمميات غسل االموال غالباً ما تتم بواسطة عدة أطراف

تتواجد في مناطق مختمفة ،وقبل البدء بعممية غسل االموال يتبع المجرمون عدة سموكيات وىمية لتجنب الشبيات

والتساؤالت فيقوم غاسل االموال بعممية التمويو ألصولو المالية وذلك من خالل عالقاتو االجتماعية ومظيره أمام الناس
والتظاىر بأنو ذو أصول مالية ممتازة ،باإلضافة الى تضخيم أرصدتو في البنوك عن طريق فتح عدة حسابات في
بنوك متنوعة ليقوم بعمميات السحب واإليداع لمشيكات في البنوك مسحوبة عمى حساباتو في البنوك االخرػ ونقل

اموالو ما بين حساباتو في البنوك ،باإلضافة الى االقتراض او االستدانة من اشخاص معروفين لديو جيداً مقابل
شيكات آجمة مسحوبة عمى حسابو في إحدػ البنوك ،وايداع النقود التي تم اقتراضيا في حساباتو دون استعماليا ،ومن

الضرورؼ لغسل االموال وجود نشاط تجارؼ (محل تجارؼ ،شركة تجارية  ...الخ) لتبرير العمميات التي يقوم بيا
غاسل االموال.
أساليب غسل االموال

المقصود بأساليب غسل االموال أؼ الطرق التي يتم إتباعيا من أجل تمويو أصول االموال واضفاء الصبغة الشرعية
عمييا وقد تختمف ىذه االساليب تبعاً لطبيعة كل عممية والظروف المحيطة بيا ،حيث تستخدم في عمميات غسل

االموال كل من المؤسسات المالية وغير المالية كما يمي:
أ.

المؤسسات المالية :تتمثل المؤسسات المالية في البنوك ومؤسسات الصرافة وشركات التأمين واالسواق المالية

المستعممة كأداة لغسل االموا ل ،وحسب دراسة أعدتيا مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا عام

 ،2013تبين ان نسبة  %90من عمميات غسل االموال تتم من خالل استغالل المؤسسات المالية ،ومن خالل
مقابالتنا تساءلنا كيف يتم استغالل ىذه المؤسسات لغسل االموال ،وتوصمنا الى ما يمي:
.1

االيداعات النقدية :وىي ان يقوم المجرم بإيداع االموال المراد غسميا في إحدػ حساباتو لدػ البنوك ومن ثم

تحويل ىذه االموال بين حساباتو او لحسابات أشخاص ذوؼ صمة في نفس البنك او بنوك أخرػ ،او ان يقوم بتداول
ىذه االموال داخل البنك بقيامو ببيع وشراء العمالت االجنبية ،وىذا ما اكده كل من (م) و (س).

.2

الحواالت :افاد كل من (س) و(م) و(ص) ان الحواالت من الطرق القديمة ،ويتم التعامل بالحواالت عبر

البنوك او الصرافين ،وذلك من خالل إصدار او استقبال الحواالت عمى انيا حواالت تجارية مقابل ثمن بضائع تم
استيرادىا او تصديرىا ،او ان يتم تحويل االموال الى حسابات العميل في بنوك خارج البالد ،ويعتبر الصرافين مالذا

لغاسمي االموال ،كونيم ال يطمبون وجود حسابات بنكية ويصعب التعرف عمى حقيقة المجرم او طبيعة او حجم نشاطو
التجارؼ او أصل االموال ،عمى خالف البنوك التي ترصد عمميات غسل االموال من خالل تضخم حجم الحساب
والحركة الحسابية التي تتعارض مع حجم نشاطو التجارؼ او الميني ،وقد اكد (ف) ان ىناك آليات متبعة لمراقبة
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الصرافين ووجود لوائح متبعة لمكافحة عمميات غسل االموال خاصة بالصرافين ،وقد اكد انو يتم التشديد عمى ىذه
المؤسسات أكثر من البنوك لعدم توافر معمومات كافية عن طالب الحوالة.
.3

االعتمادات المستندية :ومن خالل المقابمة التي أجريت مع السيد (م) أفاد بأن غاسمي االموال قد لجأوا الى

االعتمادات المستندية وذلك بسبب االجراءات القانونية المتبعة من قبل سمطة النقد الفمسطينية لمراقبة الحواالت

الصادرة والواردة ومصادرىا ،مضيفاُ الى انو يصعب اكتشاف عمميات غسل االموال التي تتم من خالل االعتمادات

بسبب المستندات الوىمية التي يستمميا البنك ،وتتم ىذه الوسيمة عن طريق اتفاقية فتح اعتماد آجل الدفع ،ويتم إصدار

فواتير وىمية من قبل المصدر الذؼ سوف يستمم االموال واصدار شيادة شحن من شركات الشحن باإلضافة الى
بوليصة تأمين عم ى البضاعة " البضاعة الوىمية " ويتم تسميم المستندات الى البنك فاتح االعتماد عن طريق البريد،
ليقوم البنك بتسميم المستندات لمعميل وتحويل المبمغ الى المصدر ،وبيذه الحالة ال يستطيع البنك التشكيك في طبيعة
العممية كونو كان عمى اطالع عمى المستندات المتفق عمييا والمشترط وجودىا لفتح االعتماد.

.4

الشيكات :وىي إحدػ الطرق المتبعة لنقل االموال بين الحسابات في البنوك ،وقد أكد عمى ذلك جميع

االطراف التي تمت مقابمتيم.

.5

االستثمار :وتتم ىذه العممية من خالل شراء اوراق مالية (اسيم او سندات في االسواق المالية) او عمالت،

وقد أكد ذلك جميع االطراف التي تمت مقابمتيم.
.6

األساليب التكنولوجية المتقدمة :أدػ التطور الممحوظ في التكنولوجيا الى تطور وايجاد وسائل حديثة لغسل

االموال ،وما ي ميز الوسائل التكنولوجية ىو السرعة في عمميات غسل االموال وتجنب التعامل المباشر مع موظفي
المؤسسات المالية ،باإلضافة الى التقميل من االجراءات الرقابية عمى العمميات الحسابية ،ىذا ما افاد بو السيد (ف)،
موضحاً بعض الوسائل واالساليب التكنولوجية الحديثة المستخدمة في غسل االموال ،وتشمل ما يمي:
.i

أجيزة الصراف اآللي :حيث يتم استغالل الصراف االلي لتكرير عمميات السحب وااليداع.

.ii

الخدمات المصرفية اإللكترونية (االنترنت البنكي) :تعطي الخدمات المصرفية االلكترونية االتصال المباشر

ب.

المؤسسات غير المالية :حيث يتم استغالل القطاعات غير المالية مثل تجارة العقارات والسيارات والمعادن

بين العميل وحساباتو في البنوك ،واجراء جميع العمميات البنكية عن طريق االنترنت.

الثمينة ،وانشاء شركات وىمية ،إبرام عقود وىمية ،أو تخفيض او تضخيم الفواتير كجزء من عمميات التصدير
واالستيراد ،وقد أفاد (س) بأنو يتم استغالل التجارة المحمية في فمسطين بعمميات غسل اموال عن طريق فواتير وىمية،
فعمى سبيل المثال يتم استيراد بضائع من الخارج بمبمغ  1مميون دوالر بفواتير تعادل ما قيمتو  2مميون دوالر.
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اآلثار المترتبة على ظاهرة غسل االموال:12
ظاىرة غسل االموال جريمة بحق المجتمع ليا أثار سمبية تؤثر عمى كافة نواحي الحياة ،وفي دراستنا نركز النظر عمى

تأثيرىا عمى القطاع االقتصادؼ واالجتماعي والسياسي.
أوالً :التأثير االقتصادؼ لظاىرة غسل االموال

أكد لنا (س) أن اليدف االساسي لغاسل االموال ىو إنشاء كيانات اقتصادية وىمية لتمويو أصول االموال المتحصمة
من الجرائم ،وىذا بدوره يؤدؼ الى خمق منافسة غير متكافئة في السوق المحمي والدولي تؤثر عمى رؤوس االموال

مخمفة آثار سمبية عمى مصداقية السياسات االقتصادية واستقرار اسواق المال ،كما تعمل عمى زيادة الفجوة بين الدخل
القومي الرسمي والدخل القومي الحقيقي مما يخمق إحصائيات اقتصادية مضممة عن الدخل القومي ،وتشكك في
مصداقية وصحة الق اررات االقتصادية مما يخمق أسواق سيئة السمعة ذات مصداقية ضعيفة ،تؤدؼ ىروب رؤوس
االموال الى الخارج مما يقمل معدالت االدخار المحمي وتزايد معدالت البطالة التي تنشأ عن عدم توافر فرص

استثمارية.

اما عمى صعيد اسعار السمع ،قد افاد كل من تمت مقابمتو أن ىذه الظاىرة تؤثر عمى كافة أفراد المجتمع بطرق

مختمفة ،حيث تعمل عمى تضخيم السوق بشكل وىمي ينتج عنو زيادة االسعار ويدفع ثمنو المواطن العادؼ ،وىذا

يؤدؼ الى خمق طبقات متفاوتة بين المجتمع ،وقد أكد لنا ذلك السيد (ع) بناءاً عمى طبيعة عممو في قطاع العقارات،
حيث يتبع غاسل االموال سياسة التالعب بسوق العقارات من خالل العرض والطمب والقيام بعمميات البيع والشراء
لألراضي ،ليخمق حركة تجارية توىم أبناء المجتمع بحركة نشطة عمى تجارة العقارات وطمب متزايد مما يزيد من ثمن

العقار ،من جية أخرػ يرػ السيد (س) ان ىذه الظاىرة تؤدؼ إلى إغراق االسواق بالبضائع وىذا يساعد عمى تقميل
سعر البض ائع لتمحق الضرر بالتاجر الحقيقي ،وقد نالحع ىذه الظاىرة في القطاعات التجارية مثل تجارة السيارات او

تجارة المفروشات وغيرىا من انواع التجارة.

اما أسعار الصرف ومعدالت الفائدة فقد أفاد كل من السادة (م) و (ص) بتأثير غسل االموال من خالل تجارة وتبادل
العمالت مما يخمق طمب كبير عمى إحدػ العمالت تعمل عمى زيادة سعرىا ،والمخيف أيضاً انو في حال لو قاموا
بضخ ىذه العممة في السوق فيذا سوف يسبب بمبمة في االقتصاد المحمي واالستقرار المالي.
وعمى الرغم من اختالف االثار السمبية التي تتركيا ىذه الظاىرة في كل من اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة إال أن
كالىما يواجو مشاكل كبيرة لوجود ىذه الظاىرة ،مثال دولة كولومبيا وىي إحدػ دول العالم الثالث مثمت عائداتيا من

تجارة المخدرات ما نسبتو  %60من الناتج المحمي االجمالي اؼ ما يساوؼ ثالثة أضعاف عائدات تجارة المواد
الزراعية ،فجعمت من عائدات المخدرات مرتك اًز من مرتكزات االقتصاد ،أما الواليات المتحدة االمريكية فقد أشارت إلى

http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog-post_1614.html
12
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االنخفاض في إنتاجيتيا بنسبة  %27موضحة أن السبب في ذلك ىو نمو القطاع االقتصادؼ غير الرسمي بمعدل

أسرع من نمو اقتصاد القطاع الرسمي.13

ثانياً  :التأثير االجتماعي لظاىرة غسل االموال

اما من الناحية االجتماعية فتحدث خمل في التركيبة االجتماعية وبروز فجوة اجتماعية بين أبناء المجتمع (خمق

طبقات اجتماعية) مما تسبب صراعات اجتماعية وخمق النزاعات الداخمية والفتن والفمتان االمني واالنحطاط االخالقي
وتسمح ألشخاص غير مثقفين وغير متعممين باستعمال سمطة االموال ،وتساىم ظاىرة غسل االموال أيضاً عمى تفشي
الفساد والسرقة والرشوة وجرائم القتل ،كما تساعد في قمب ميزان البناء المجتمعي ليصعد المجرمون الى رأس اليرم
لمجتمعي ،حيث افاد (س) بأن االحتالل االسرائيمي يسعى دائماً إلحباط محاوالت مكافحة غسل االموال في ا ارضي
الدولة الفمسطينية ،وتشجي ع ىذا النوع من العمميات من أجل تدمير البيئة االجتماعية الفمسطينية وزعزعة المجتمع

داخمي ًا.

ثالثا :التأثير السياسي لظاىرة غسل االموال

ظاىرة غسل االموال تؤدؼ الى انتشار الفساد االدارؼ والمالي وتفشي ظاىرة الرشوة ،مما تساعد عمى وصول نخبة من
االفراد الى الحكم بدعم مادؼ من أصحاب االموال غير المشروعة ،ىذا باإلضافة الى انيا تشجع عمى التطرف
والعنف وتدعم االنقالبات السياسية فيي توفر الدعم واالموال الالزمة لشراء االسمحة واستخداميا ،مما يؤدؼ الى انعدام

االستقرار واالمن في المجتمعات النامية وذلك سعياً لتوفير أجواء مناسبة لممارسة عمميات غسل االموال ،كما اكد

السيد (س).

غسل االموال في مناطق السلطة الفلسطينية

رغم تبني فمسطين لمتشريعات واالجراءات الخاصة بمكافحة ظاىرة غسل االموال لكن ىناك عقبات تتعمق
بالخصوصية الفمسطينية حالت دون تطبيق القانون كما يجب ،حيث أن اغمب عمميات غسل االموال في فمسطين تتم
من أجل تسييل دخول االموال الى المنظمات السياسية والعسكرية التي قام االحتالل بمحاربتيا وتصنيفيا ضمن

عمميات تمويل االرىاب ،ولكن في المحصمة النيائية وبغض النظر عن المحطة االخيرة لألموال وبأيدؼ أؼ فصيل

سوف تنتيي ،فإن عممية التمويل التي يتم إتباعيا ىي إحدػ طرق غسل األموال ،كما تستخدم ىذه العمميات ايضا في
دعم بعض االجنحة ضمن التجاذبات السياسية الداخمية.

13

احمد ىادؼ سممان و لييب توما ميخا ( –)2007االنعكاسات المترتبة عمى ظاىرة غسل االموال – مجمة االدارة و االقتصاد ،عدد
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افاد السيد (س) بأن التعرف عمى عمميات غسل االموال ليس باألمر السيل ولألسف ال يوجد رقابة كافية في السوق
الفمسطيني ورأس المال غير مراقب ،ىذا باإلضافة الى وجود مصالح سياسية لبعض االشخاص لعمميات غسل
االموال ،لكن الحال في فمسطين أفضل من باقي الدول فحجم غسل االموال ليس بالكبير حيث تشير االحصائيات

المتعمقة بقضايا غسل االموال ان ىناك  51قضية تم النظر والفصل فييا منذ عام  2007وحتى عام ،2013

والقضايا المفصول فييا ىي في المجاالت التالية:14
غسل اموال.

-1

حمل سالح دون ترخيص وغسل اموال.

-2
-3

إثارة النعرات المذىبية والعنصرية وغسل االموال.

-4

إساءة االئتمان واالحتيال واالختالس وغسل االموال.

-5

إدخال االموال الى االراضي الفمسطينية.

ومن خالل المقابالت التي أجريت ،فإن جرائم غسل االموال التي ترتكب في فمسطين غالباً ما تكون ناتجة عن

االعمال التالية:

تمويل المنظمات السياسية والمقاومة (حيث يعتبر ذلك تمويال لجماعات إرىابية من قبل سمطات االحتالل

-1

والحكومة االمريكية) ،وأوضح (م) و(س) ان عمميات تمويل المنظمات السياسية والمقاومة ىي عمميات غسل اموال
بغض النظر عن الغاية من غسل االموال ،وان ما يميز ىذه العممية بالذات انيا ليست ناتجة عن جريمة سابقة ،وقد
أفاد (ف) بأنو ضمن الموائح والتعميمات المعمول بيا في السمطة الوطنية الفمسطينية ،فإن تمويل المنظمات السياسية
والمقاومة ال تعتبر من عمميات غسل االموال.

-2

االتجار في السالح.

-3

االتجار في بعض انواع المخدرات.

-4

االتجار بالمسروقات والبضائع الميربة (سيارات مسروقة ،أدوات كيربائية ،أجيزة إلكترونية ...الخ).

الرشاوؼ واالختالس والسرقة.

-5

مكافحة ظاهرة غسل االموال

ظاىرة غسل االموال ىي ظاىرة عالمية ال حدود ليا تيدد العالم ككل دون استثناء ،لذلك اجتمعت معظم دول العالم

ضمن اتفاقيات دولية لمكافحة ىذه الظاىرة والحد منيا ،ونعرض فيما يمي أىم االتفاقيات الدولية لمكافحة غسل
االموال:


14
15

اتفاقية فيينا 1988م:15

رافع يوسف صالحات – مكافحة غسل االموال في السمطة الوطنية الفمسطينية – االئتالف من اجل النزاىة والمساءلة – امان.

اتفاقية فيينا ( 1988م) -اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية.
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تعتبر اتفاقية فيينا لعام  1988م من اىم االتفاقيات الدولية لمكافحة ظاىرة غسل االموال كونيا أول اتفاقية دولية تعتمد
تدابير وأحكام لمكافحة ىذه الظاىرة ،حيث تيدف ىذه االتفاقية الى النيوض بالتعاون فيما بين الدول االعضاء لمتمكن

من التصدؼ لمختمف مظاىر مشكمة االتجار غير المشروع في المخدرات ،كما ودعت االعضاء الى تبادل المعمومات

والوفاء بالتزاماتيم بمقتضى االتفاقية بما في ذلك التدابير التشريعية واالدارية وفقاً لألحكام االساسية لنظميا الداخمية.


بيان لجنة بازل 1988م:16

بيان صادر عن لجنة االنظمة المصرفية واإلشراقية بمدينة بازل في سويس ار عام 1988م ،وقد شمل البيان عدة مبادغ
متعمقة بمظاىر غسل االموال من خالل المؤسسات المصرفية ومنيا مبدأ اعرف عميمك الذؼ يمزم البنوك بالتحقق من
شخصية العميل وطبيعة نشاطو وممتمكاتو ،ومبدأ االلتزام بالقواعد واالنظمة واالبتعاد عن موقع الشك ،ومبداً دمج

المؤسسات المصرفية في الكشف عن جرائم غسل االموال ومساعدة الجيات المختصة في ذلك.


اتفاقية باليرمو :172000

صدرت اتفاقية باليرمو عن اجتماع لألمم المتحدة في مدينة باليرمو االيطالية في الثاني من تشرين الثاني لعام 2000

وتنص االتفاقية عمى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة لمدول وقد تضمنت عدة أحكام مستمدة من اتفاقية فيينا وقد

نصت عمى تجريم غسل االموال واصدار القوانين والعقوبات الالزمة ،ويتوجب عمى كل دولة عضو في ىذه االتفاقية
اتخاذ االجراءات الالزمة لمكافحة غسل االموال والمالحقة القضائية والتقاضي والعقوبات لألشخاص والمؤسسات
باإلضافة الى الضبط والمصادرة والتعاون الدولي.


لجنة العمل المالي لمكافحة غسل االموال ( )FATFوالتوصيات االربعون لمجنة:18

تعتبر ىذه الييئة من أقوػ المنظمات الدولية لمكافحة ظاىرة غسل األموال وىذا المجموعة عبارة عن جياز دولي
حكومي متخصص في مجال مكافحة غسل األموال وتعرف اختصار( )FATFوقد أنشئت من قبل مؤتمر القمة

االقتصادية لمدول السبع الكبرػ الذؼ عقد في عام  ، 1989وقد وضعت ىذه المجنة سياسيات تمكن جميع الدول ان
تعتمدىا كدليل إرشادؼ في مكافحة غسل االموال ،وتتمثل ىذه السياسات واإلجراءات في التوصيات االربعين عمماً ان

ىذه التوصيات تمثل الحد االدنى لموقاية التي يجب ان تتبعيا الدول ،حيث تحث الدول عمى االلتزام باتفاقية فيينا
 1988لمكافحة االتجار بالمخدرات ،وتجريم ظاىرة غسل االموال واتخاذ القوانين واالجراءات الالزمة لمحد من ىذه

الظاىرة ،وطالبت المؤسسات المصرفية بالتعاون عمى كشف عممي ات غسل االموال واخذ الموضوع بكامل االىمية

16

المجنة العربية لمرقابة المصرفية "- 2012ﺍلترجمة ﺍلعربية لممباﺩﺉ ﺍألساسية لمرقابة ﺍلمصرفية ﺍلفعالة ﺍلصاﺩﺭﺓ عﻦ لجنة باﺯل لمرقابة

17

اتفاقية باليرمو (2000م) – اتفاقية االمم المتحدة لمنع الجريمة و العدالة الجنائية.

ﺍلمصرفية".
18

توصيات مجموعة العمل المالي ( فاتف ) 2012م  -المعايير الدولية لمكافحة غسل االموال وتمويل االرىاب وانتشار التسمح.
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والجدية ،كما أوصت الدول عمى التعاون المستمر في مكافحة غسل االموال وتبادل المعمومات وتقديم المساعدات
وعقد اتفاقيات لمحد من ىذه الظاىرة.


االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية (اتفاقية تونس)

(:19)1994/1/5

وقع وزراء الخارجية العرب اتفاقية تونس في الخامس من شير كانون الثاني لعام  1994في تونس واعتمدت االتفاقية

بشكل أساسي عمى بنود اتفاقية فيينا  ،1988وقد تم اعتمادىا من قبل االمم المتحدة ،ودخمت االتفاقية حيز التنفيذ

عمى مستوػ العالم العربي ابتداء من  30حزيران .1996
مكافحة غسل االموال لدى السلطة الفلسطينية

تبنت فمسطين التشريعات الخاصة لمكافحة ظاىرة غسل االموال كما وخطت خطوات ىامة من خالل إصدار القوانين

والتشريعات الالزمة لمحد من ىذه الظاىرة ،وبذلت المؤسسات الرسمية والغير رسمية جيودًا لمكافحة ىذه الجريمة وفيما
يمي عرض ليذه الخطوات والطرق.
االطار القانوني لمكافحة غسل االموال

إن المرجعية القانونية لجريمة غسل االموال في القرار بقانون رقم  9لسنة  ، 2007وقد عرف القرار بقانون غسل
االموال عمى انيا :كل سموك يقصد بو إخفاء أو تغيير ىوية األموال المتحصمة من إحدػ الجرائم األصمية وذلك
تمويياً لمصادرىا الحقيقية لتبدو في ظاىرىا متأتية من مصادر مشروعة ،وتنص مادة (( )2تعريف جريمة غسل
األموال) من القانون الفمسطيني رقم ( )20لسنة  2015لمكافحة غسل االموال االفعال التي تشكل جريمة غسل
االموال.20

اما الفصل الثاني من القانون فيتحدث عن الشفافية والتزامات السمطة المختصة والتعرف عمى العمالء وتعرف التجار
عمى العمالء والتحويالت والعناية الخاصة وحفع السجالت واالبالغ ومسؤولية المؤسسات المالية واالفصاح عن

المعمومات واالعفاء من المسؤولية وتقييد رفع الدعوػ الجزائية ،وينص الفصل الثالث عمى إنشاء المجنة الوطنية
لمكافحة غسل االموال وتمويل االرىاب وحدد اختصاصات المجنة وصالحيات رئيس المجنة ،بينما نص الفصل الرابع
عمى إنشاء وحدة مستقل لمكافحة جريمة غسل االموال تسمى وحدة المتابعة المالية تابعة لسمطة النقد الفمسطينية،

يستند إلييا ميمة استالم وتحميل والتحقق من العمميات المشبوىة واصدار النتائج وفقاً ألحكام القانون ،كما ونص عمى

استقاللية الوحدة باإلضافة الى صالحياتيا وصالحيات النائب العام ،باإلضافة الى حق الوحدة في تبادل المعمومات
مع باقي الجيات الرقابية والمسؤولة عن مكافحة غسل االموال ،بما ال يتعارض مع القوانين السارية في االراضي
19
20

اتفاقية تونس (1994م)  -االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية

قرار بقانون رقم ( )20لسنة  2015بشأن مكافحة غسل االموال و تمويل االرىاب ،عدد ممتاز (.)10
16

مؤتمر "مهنة تدقيق الحسابات ودورها في تعزيز الحىكمة ومكافحة الفساد"
جامعة النجاح الىطنية 7 ،آذار 7107

الفمسطينية ،اما الفصل الخامس فيتعمق باإلفصاح عن االموال وميمة دائرة الجمارك في ضبط االموال التي لم يتم
االفصاح عنيا عند دخول احد االشخاص الى دولة فمسطين ،ونص الفصل السادس عمى العقوبات واالعفاءات والتي
تتمثل في الحبس وحجز االموال المتحصمة وكيفية التعامل مع االشخاص االعتباريين ،ونص الفصل السابع عمى

االحكام الختامية وتبادل المعمومات واحكام السرية المصرفية واصدار التشريعات الثانوية والسريان والنفاذ.21
االطار المؤسسي لمكافحة غسل االموال

أشار القانون الى بعض المؤسسات التي أوكل الييا مكافحة غسل االموال والزميا بآليات لمتبميغ ومكافحة غسل
االموال وىذا ينطبق عمى جميع المؤسسات القائمة في فمسطين ،وقد كمفت السمطات المشرفة عمى ىذه المؤسسات

بالرقابة والتبميغ ،ومن ىذه المؤسسات سمطة النقد الفمسطينية وىيئة سوق رأس المال وعدة و ازرات كوزارة العدل وو ازرة
المالية وو ازرة االقتصاد وىيئة مكافحة الفساد.
دور سلطة النقد الفلسطينية في مكافحة غسل االموال

ومن خالل المقابمة التي تمت مع السيد (ف) بخصوص دور سمطة النقد الفمسطينية في مكافحة غسل االموال أفاد أن

سمطة النقد الفمسطينية ىي السمطة الرقابية عمى البنوك ومؤسسات الصرافة ،وىي المسؤولة عن إصدار التشريعات
والقوانين الخاصة في البنوك العاممة في فمسطين ،وعند مخالفة البنوك او مؤسسات الصرافة إحدػ القوانين الصادرة

من قبل سمطة النقد الفمسطينية ،فيحق ليا إصدار العقاب تجاه المخالف ،وما تقوم بو سمطة النقد تجاه مكافحة غسل
االموال ىو مراقبة البنوك ومؤسسات الصرافة وسير عمميا والتأكد من معمومات العمالء وتوفير المعمومات الالزمة

واالحتفاظ بالمستندات الالزمة بالشكل الصحيح ،وفي حال اكتشاف او التشكك في جريمة غسل اموال في إحدػ
البنوك تحيل القضية إلى وحدة المتابعة المالية.
وحدة المتابعة المالية

وحدة المتابعة المالية ىي وحدة انشئت بموجب قانون رقم  9لسنة  2007الفصل الرابع ،22وىي وحدة مستقمة لمكافحة
جرائم غسل االموال وتمويل االرىاب ،وقد تم تحديد مياميا باستالم المعمومات وتحميميا والتحقق من العمميات المشوىة

واصدار النتائج وفق ًا ألحكام القانون ،وتمعب الوحدة دو اًر رئيسياً في مكافحة غسل االموال فقد بناء عمى قرار بقانون

رقم ( )20لسنة  2015بشأن مكافحة غسل االموال وتمويل االرىاب ،باإلضافة إلى إصدارىا تعميمات مكافحة غسل
االموال الخاصة بالبنوك العاممة في فمسطين رقم  ،2009\1وتعميمات مكافحة غسل االموال خاصة بالصرافين رقم

21
22

قرار بقانون رقم ( )20لسنة  2015بشأن مكافحة غسل االموال و تمويل االرىاب ،عدد ممتاز (.)10
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 ،2009\2وأصدرت دليل االرشادات لمكافحة عمميات غسل االموال ،باإلضافة الى عقد دورات تدريبية بشكل دورؼ
لموظفي البنوك ومؤسسات الصرافة.
أكد السيد (ف) أن وحدة المتابعة المالية ىي سمطة رقابية وعمميا االساسي ىو متابعة حسابات االفراد ومراقبتيا
والربط ما بين حركة حساباتيم البنكية وأنشطتيم التجارية او المينية ،وتقوم وحدة المتابعة بتعريف االفراد في المجتمع

الفمسطيني تبع ًا لنشاطيم الميني او التجارؼ ،وقد تم تصنيف ىؤالء االفراد الى أربعة أصناف وىم أشخاص طبيعيون
(موظفي القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة) ،أفراد يتعاممون بالنقد كثي اًر (أصحاب محطات المحروقات)،

شخصيات اعتبارية (شركات االستيراد والتصدير) ،واالفراد او االشخاص المعرضين سياسياً.
االفراد الذين يتم متابعتيم بشكل دورؼ من قبل وحدة المتابعة المالية:

االفراد الذين يتعاممون بالنقد كثي ًار مثل أصحاب محطات المحروقات ،من المعروف جيدًا ان محطات
-1
المحروقات تدخل مبالغ نقدية كبيرة الى البنوك بشكل يومي كون مينتيم تتعمق بالتعامل النقدؼ ،فيمجأ غاسل االموال
إلى احد أصحاب محطات الوقود واالتفاق معو عمى إدخال االموال التي حصل عمييا الى البنك عمى عدة دفعات

مقابل نسبة معينة لصاحب المحطة وذلك إلخفاء حقيقة ىذه االموال ،وتسعى وحدة المراقبة المالية لمتابعة حسابات

ىؤالء االفراد والنظر الى كيفية استعمال ىذه االموال بعد إيداعيا في البنوك.
-2

شركات االستيراد والتصدير :تقوم وحدة المتابعة بمتابعة جميع عمميات التحويالت الواردة والخارجة والتي تزيد

قيميا عن  3000دوالر ،وتشدد المراقبة عمى الحواالت الصادرة الى جيات مشبوىة او الى الدول التي تشتير
بعمميات غسل االموال وتقوم بعممية ربط ما بين ىذه االموال المحولة وطبيعة نشاط الشركة.

-3

االفراد او االشخاص المعرضين سياسياً :23وىم اشخاص ذوؼ مناصب سياسية في الدولة وأصحاب ق اررات

ميمة ،دائماً ما يتم مراقبة حسابات ىؤالء االشخاص ومراقبة نشاطيم المصرفي بما يتناسب مع دخميم الشيرؼ ،ىؤالء

االشخاص ىم أكثر أشخاص معرضين الرتكاب جرائم الفساد او الرشوة او االختالس وذلك لمنصبيم السياسي

الحساس ،ويتم التركيز عمى الحواالت الصادرة من حساباتيم خوفا من نقل االموال الى الخارج.

كما ذكر السيد (ف) فان وحدة المتابعة المالية ىي سمطة رقابية ،وعند منح الترخيص لمبنك لممارسة نشاطو
المصرفي في الدولة يشترط وجود خبير في عمميات غسل االموال ،في السابق كانت ميمة متابعة عمميات غسل

االموال من ضمن ميام قسم االمتثال ولكن حديثاً اشترطت وحدة المتابعة المالية ان يكون ىناك قسم خاص في كل
بنك لمتابعة الحسابات والتعرف عمى جرائم غسل االموال ،ويكون القسم عمى تواصل دائم مع الوحدة ويجب عميو
تزويد الوحدة بشكل دورؼ بتقارير الحسابات وكيفية المراقبة وان كان ىناك حاالت مشكوك في أمرىا ،ىذا باإلضافة
الى التبميغ المباشر في حال اكتشاف او الشك في إحدػ الحسابات.

23

تعميمات رقم ( )1لسنة 2014م ،بشأن األشخاص المعرضين سياسياً لممخاطر ،صادر عن المجنة الوطنية لمكافحة غسل االموال –

وحدة المتابعة المالية – فمسطين العدد ()108
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بعد تبميغ وحدة المتابعة المالية من قبل البنوك عن حساب ما مشكوك بو ،تقوم الوحدة بمتابعة نشاطو لمتحقق من ىذه
العممية وليا كامل الحق بكشف أرصدة المشتبو بو في كافة البنوك (عممية كشف أرصدة العميل في البنوك تتم إما
عن طريق تفويض خطي من العميل او من قبل قرار محكمة او من قبل وحدة المتابعة المالية) ومن ثم تقوم بتحميل

لحركة حساب المشتبو بو ودرس نشاطو التجارؼ والميني وسموكو خالل فترة معينة بمساعدة أطراف خارجية أخرػ
مثل الو ازرات وىيئة سوق المال وبالتواصل مع جيات خارجية إن كان المشتبو بو يتعامل بالحواالت ،وتبحث الوحدة

عن قيام المشتبو بو بعمميات بيع او شراء عقارات او استثمارات او شراء سندات او أسيم او تحويالت الى الخارج

لدرجة انيا تقوم بالفحص في حال قيام العمي ل بالسفر الى الخارج او التخطيط لمسفر ،فكما أفاد السيد (ف) ىنالك
مؤشرات ظاىرة مثل حركة حساب المشتبو بو وىناك النوايا الداخمية والتي يمكن الكشف عنيا عن طريق سموك

المشتبو بو والمخططات التي ينوؼ ان يقوم بيا ،وبعد التأكد من المشتبو بو يتم إحالة ممفو بالكامل الى القضاء وتزويد
القضاء بكامل االثباتات والدراسات التي أجرتيا الوحدة ،ويتم تعميم اسم المشتبو بو عمى كافة البنوك  ،وىنا ينتيي

دور الوحدة إال إذا طمب القضاء المساعدة من قبميم لتفسير بعض االمور.
دور البنوك في مكافحة غسل االموال

افاد السيد (م) ان البنوك من أىم عناصر كشف عممية غسل االموال وذلك بسبب التعامل المباشر ،ومن الصعب
كشف عمميات غسل االموال بدونيا  ،ومن المؤشرات التي قد تساعد في كشف عمميات غسل االموال ىو التضخم
الذؼ قد يحدث في حساب العميل والذؼ ال يتوافق مع طبيعة عممو ،او من خالل الحواالت المالية الصادرة والواردة

الى او من نفس الحساب ،خاصة إن كانت الحواالت تتركز في الدول التي تشتير بعمميات غسل االموال ،في حال
الحع موظف البنك او شك بأحد العمالء يقوم بالتبميغ مباشرة الى الوحدة المسؤولة في البنك عن عمميات غسل

االموال مع إرفاق الدالئل (مثال ان يقوم بتوضيح بأن ال شخص المشكوك بو يعمل في مجال تجارة معينة وقد تم
تحويل عدة مبالغ الى دول مشتبو بيا او ان يعبر عن تضخم حساب العميل خالل فترة زمنية معينة) وعميو ان يحافع

عمى سرية الموضوع.

بعد تبميغ خبير مكافحة غسل االموال في البنك او الدائرة الخاصة بمكافحة غسل األموال ،يتم مراقبة حساب العميل
والتأكد من البيانات المرسمة وطبيعة حساب العميل وتناسبيا مع نشاطو الميني او نشاطو التجارؼ ،بعد التحقق من

المعمومات والتأكيد عمى عممية غسل االموال يتم إخبار وحدة المتابعة المالية ويتم التبميغ بشكل رسمي وضمن
مستندات ونماذج خاصة لتقوم وحدة المتابعة المالية باالىتمام باألمر ،ويقتصر بعدىا عمل البنك بتنفيذ تعميمات

الوحدة ،كما ذكر كل من السادة (م) و (ف).
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آليات مكافحة غسل االموال في البنوك والصادرة من وحدة المتابعة المالية:24
أصدرت وحدة المتابعة المالية تعميمات مكافحة غسل االموال الخاصة بالبنوك العاممة في فمسطين حيث تنص عمى

ما يمي:


التعرف والتحقق من العمالء :عمى البنوك التعرف والتحقق من عمالئيا ،وذلك من خالل طمب إبراز

الشخص الطبيعي بطاقة ىويتو او جواز السفر او اية وثيقة رسمية ،وان كان الشخص اعتبارؼ يتم التحقق منو بإبراز
شيادة التسجيل وعقد التأسيس والنظام الداخمي والمفوضين بالتوقيع وبيان ىوية ممثمو القانوني.


العمالء ذوؼ المخاطر :عمى البنوك ان تولي االشخاص المعرضين سياسياً اىتماما خاصاً عند التعامل معيم



العناية الخاصة :ويتوجب عمى البنوك بذل عناية خاصة عند تأجير صناديق االمانات او تحصيل شيكات

باعتبارىم أشخاص ذوؼ مخاطر عالية.

أطراف ثالثة غير معروفة من الخارج او تشغيل حساب بصورة اساسية لتحويل مبالغ كبيرة الى بمدان أجنبية او تمقي
تحويالت كبيرة ،وعند طمب تنفيذ عمميات او صفقات معقدة او كبيرة.


التدابير الداخمية :عمى البنوك القيام بتعيين مسؤول اتصال عمى مستوػ االدارة العميا لمبنك لمراقبة االمتثال

ألحكام القانون والموائح والتعميمات والمعايير والق اررات الخاصة بمكافحة غسل االموال واالتصال مع الوحدة لمتابعة

االجراءات الالزمة ،وابالغ الوحدة باسم مسؤول االتصال واسم الموظف الذؼ ينوب عنو ،وتدريب الموظفين لتعزيز
قدراتيم لكشف عمميات غسل االموال ،ووضع دليل إجراءات داخمية لاللتزام بأحكام القانون والموائح والتعميمات
الصادرة بموجبو.


تقارير االشتباه :ويجب ان يشمل نموذج االبالغ المنصوص عميو في المادة ( )14من القانون عمى بيان

العممية المشتبو فييا وأطراف وظروف اكتشافيا وحالتيا الراىنة ،وتحديد المبالع محل العممية المشتبو فييا وطبيعة
العممية ،وأسباب ودواعي االشتباه التي استند إلييا المدير المسؤول لدػ البنك عن مكافحة غسل االموال وتوقيعو.

الصرافون ومكافحة غسل االموال

تعد محالت الصرافة إحدػ المؤسسات المالية المصرفية وليا أثر كبير عمى االستقرار المالي في الدولة ،لذلك تندرج

مسؤولية رقابة محالت الصرافة ضمن مسؤوليات سمطة النقد ،ومن خالل المقابمة التي أجريت مع السيد (ص)
بخصوص عالقة محالت الصرافة بعمميات غسل االموال أفاد أن صورة مينة الصرافة في فمسطين يشتبو بيا من قبل
المواطنين واالجيزة الرقابية بالعالقة ب عمميات غسل االموال والعمميات الربوية وعمميات تكييش الشيكات ،وربما كان
ىناك درجة من الصحة لذلك ،حيث يستيدف المجرمون محالت الصرافة لعدة أسباب أىميا:
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توافر النقد لدػ محالت الصرافة ،فيمكن أن يقوم بعمميات البيع والشراء لمعمالت المختمفة دون قيود ودون

-1
مسائمة.
-2

يمكن أن يقوم بإصدار الحواالت الى الخارج دون الحاجة الى حسابات بنكية او إثباتات مينية والرقابة عمى

عمميات الحوالة في محالت الصرافة اصعب من البنك.

توافر سيولة لدػ محالت الصرافة و قدرتيم عمى االقتراض من البنوك ،يحث يتمكن أصحاب محالت

-3

الصرافة من عممية االقتراض لفترات بسيطة مقابل شيكات آجمة مسحوبو عمى حساباتيم ،وتكون ىذه الشيكات
مقطوعة بأسماء أصحاب محالت الصرافة وليس بإسم محل الصرافة نفسو ،عمماً ان إستخدام الشيكات و االقتراض

من البنوك ىي إحدػ الوسائل المتبعة في عمميات غسل االموال.

يوجد عدة طرق لمرقابة عمى محالت الصرافة من اىم طرق الرقابة ىي ان تقوم سمطة النقد او وحدة المتابعة المالية
بالكشف الميداني عمى محالت الصرافة بشكل متكرر وعشوائي ودون أؼ سابق إنذار وغالباً تتمركز عمميات الكشف
الميداني عمى المحالت التي تصدر عدد كبير من الحواالت ،كما ذكر السيد (ف).

لقد اوجدت سمطة النقد عدة برامج وقواعد لممراقبة ،حيث يتم االشتراط عند فتح محل لمصرافة حجم معين من رأس

المال باإلضافة الى تواجد احتياطي لدػ محالت الصرافة بشكل دائم ،وتركيب أجيزة إنذار وأجيزة مراقبة وكاميرات

تكون متصمة بشكل مباشر لدػ سمطة النقد ،باإلضافة الى برامج إلكترونية يتم من خالليا إتمام عمميات التحويل الى
الخارج ،عمماً ان ىذه البرامج ترصد كل عممية تحويل يزيد مبمغيا عن  3000دوالر ،حيث يعطي مؤش اًر بالمون
االحمر في حال كانت ىذه الحواالت مشبوىة ،و عند الزيارة الميدانية لسمطة النقد ،تقوم بمراجعة ممفات محالت

الصرافة والمستندات الخاصة لعمميات التحويل ،تتضمن ىذه المستندات اسم المحول وطبيعة مينتو والجية المحول

إلييا والمبمغ المحول والتاريخ وصمة العالقة بين المحول والمحول إليو المبمغ ،وغالب ًا ما تطمب مرفقات أخرػ مثل
فواتير وغيره ما يثبت بأن ىذه الحواالت تجارية ،وعند زيارة مفتشي سمطة النقد يقوموا بطمب حواالت معينة ،فيذكرون

تاريخ الحوالة وقيمتيا وىذا دليل عمى ان كامل بيانات الحوالة تكون لدييم ،وقد تم تأكيد ىذا من قبل السادة (ص)
و(ف).

أصدرت وحدة المتابعة المالية تعميمات مكافحة غسل االموال الخاصة بالصرافين


25

حيث تنص عمى ما يمي:

التعرف والتحقق من العمالء وعمى الصراف االلتزام بعدم التعامل او الدخول في عالقات صيرفيو مع

أشخاص مجيولي اليوية.


العمالء ذوؼ المخاطر :عمى الصراف إيالء اىتمام خاص عند التعامل مع االشخاص المعرضين سياسياً
باعتبارىم أشخاص ذوؼ مخاطر عالية.

25

المجنة الوطنية لمكافحة غسل االموال – تعميمات مكافحة غسل االموال خاصة بالصرافين رقم .2009\2
21

مؤتمر "مهنة تدقيق الحسابات ودورها في تعزيز الحىكمة ومكافحة الفساد"
جامعة النجاح الىطنية 7 ،آذار 7107

العناية الخاصة :ويتوجب عمى الصراف بذل اىتمام خاص عند طمب او تنفيذ عمميات صيرفيو معقدة او



كبيرة ،او التعامل مع اشخاص يتواجدون في دول ال تتوافر لدييم نظم تشريعية مناسبة لمكافحة غسل االموال
والعمميات الصيرفية التي تتعمق بالسمع الثمينة والعمميات التي تتم مع االشخاص المعرضين سياسياً والتحويالت الكبيرة

او المتكررة خالل فترات معينة.


الحواالت :عمى الصراف ان يمتزم عند إرسال او تمقي اية حواالت صادرة او واردة سواء كانت برقية او

-1

الحصول عمى معمومات عن المحول والمستفيد (اسم رباعي ،رقم ىوية ،العنوان ،وطبيعة النشاط التجارؼ).

-2

في حال كان الصراف وسيطاً في عممية التحويل يمتزم بضمان بقاء كافة المعمومات المرفقة بالحوالة

إلكترونية او ىاتفية تساوؼ او تزيد قيمتيا عن  10000دوالر أمريكي 26القيام باإلجراءات التالية:

مصاحبة ليا عند التحويل ،واذا عجز الصراف الوسيط عن االبقاء عمى المعمومات مرفقة بالحوالة ألسباب فنية يتعين
عميو أن يحتفع بكافة المعمومات المرفقة كما تمقاىا لمدة عشر سنوات ،واذا تمقى الصراف الوسيط معمومات غير
كاممة عن طالب إصدار الحوالة يتعين عميو إخطار الجية المتمقية لمحوالة عند القيام بالتحويل.



حفع السجالت والمستندات :يمتزم الصراف باالحتفاظ بالسجالت والمستندات لمدة ال تقل عن عشرة سنوات



االبالغ :يمتزم الصراف بتسمية مسؤول اتصال وفي حال الشراكة يتم تسمية أحد موظفي الشركة كمسؤول



التزام المدقق الخارجي :يتوجب عمى المدقق الخارجي لمصراف التأكد من قيام الصراف بتطبيق ىذه



التدريب :يجب عمى الصراف اتخاذ االجراءات الالزمة إلشراك موظفيو في برامج تدريبية في مجال مكافحة

من تاريخ انتياء التعامل مع العميل وتوضع المستندات والسجالت تحت تصرف القضاء عند الحاجة وفقاً لمقانون.

اتصال ،عمى ان يكون حسن السيرة والسموك وعمى ان يتولى مسؤولية االتصال وابالغ الوحدة فو اًر عن العمميات التي
يشتبو بيا من خالل نماذج معتمدة ،والتعاون مع الوحدة بتزويدىا بالبيانات المطموبة.
التعميمات.

غسل االموال.
محددات مكافحة غسل االموال في فلسطين

.1

ظاىرة غسل االموال ىي جريمة منظمة ليا اكثر من طرف وليا عدة طرق واساليب التفافية وتموييية يصعب

كشفيا بسيولة وحصرىا بسرعة.
.2

صعوبة سيطرة السمطة الفمسطينية عمى الحدود بشكل كامل بسبب تدخل االحتالل وىذا يضعف دورىا في

المراقبة والمتابعة عمى الحدود.
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.3

دور االحتالل بشكل كبير في دعم عمميات غسل االموال في فمسطين ألنيا تسبب دمار اقتصادؼ وسياسي

واجتماعي وىو ما ييدف اليو االحتالل.
.4

تقسيم االحتالل لألراضي الفمسطينية الى مناطق يصعب او يمنع السيطرة عمييا من قبل السمطة الفمسطينية،

وىذه االماكن ىي بؤرة لعمميات الفساد وغسل االموال لعدم وجود قانون يحكميا.

االستنتاجات

بناء عمى المعمومات التي تم جمعيا عن طريق المقابالت المفتوحة مع عدة شخصيات ذات معرفة بعمميات غسل
ً
االموال ،ومن خالل الدراسات السابقة والمعمومات الموجودة بالتقارير ،توصل الباحثان الى النتائج التالية:
.1

ان جريمة غسل االموال ىي جريمة تابعة ناتجة عن جريمة أخرػ ،يسعى بيا المجرم بدمج االموال

المتحصمة بالطرق الغير قانونية مع االموال الشرعية ،بيدف تمويو أصميا ،وتعتبر فمسطين في ذلك كغيرىا من الدول
التي يمارس فييا جرائم غسل االموال ،وقد تم تمخيص الجرائم في فمسطين في  25جريمة من قبل وحدة المتابعة
المالية ،حيث تتركز جرائم غسل االموال في فمسطين في المرتبة االولى في الجرائم االلكترونية ثم النصب واالحتيال

من ثم السطو والسرقة.
.2

آثار جريمة غسل االموال ال تقتصر فقط عمى الجانب االقتصادؼ ،فيي أيض ًا تؤثر عمى الجوانب

.3

يوجد قانون فمسطيني وتشريعات تكافح جريمة غسل االموال ،وىي جناية يجب محاكمة كل لمن قام بيا أو

.4

تمعب المؤسسات الرقابية في فمسطين الدور الرقابي والوقائي ،وتحمل الصفة القانونية وليا الصالحيات في

االجتماعية والسياسية.

ساعده او يعمم ولم يبمغ القضاء او الجيات المختصة.

اتخاذ أؼ إجراء في حال تم االشتباه بجريمة غسل االموال ،وتتمخص األدوار الرقابية فيما يمي:

أ .يتوجب عمى كل بنك عامل في فمسطين تعيي ن موظف خاص لعممية مراقبة الحسابات وتدقيقيا والتبميغ عن
أؼ مشتبو بو لدائرة الرقابة المالية التابعة لسمطة النقد الفمسطينية.

ب .عمل زيارات ميدانية مفاجئة لمبنوك والصرافين والتدقيق في السجالت والتأكد من صحة البيانات والسير
ضمن المنيجية والتعميمات الصادرة من قبل سمطة النقد.

ج .يجب ان يكون ىنالك كاميرات مراقبة في البنوك ومحالت الصرافة متصمة مباشرة مع سمطة النقد
الفمسطينية.
د .توجيو مخالفة مالية لكل من ال يمتزم بالتعميمات الصادرة من قبل سمطة النقد الفمسطينية.

ه .يمنع منعاً بات ًا لمصرافين الحصول عمى شيكات آجمة ،إال انو في الواقع يقوم أصحاب محالت الصرافة
بالحصول عمى الشيكات اآلجمة بإسميم الشخصي ،وليس بإسم محل الصرافة الذؼ يمتمكونو.
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و .يجب عمى الصرافين العاممين في فمسطين التبميغ عن أؼ حوالة صادرة او واردة تزيد قيمتيا عن 3000
دوالر أمريكي ،ويجب االحتفاظ بالمستندات واالوراق الخاصة بكل حوالة صادرة أو واردة.
ز .عقد ورشات عمل ودورات تدريبية لمموظفين العاممين في ىذه القطاعات من أجل التوعية واالرشاد ولكي ال
يقعوا ضحية لجريمة غسل االموال او االشتراك بيا.

.5

تمويل االحزاب السياسية في فمسطين يفترض ان ال يعد من جرائم غسل االموال ،نظ اًر لمظروف السياسية

التي نعيشيا ،لكن بسبب مراقبة حكومة االحتالل والحكومة االمريكية لحسابات المنظمات السياسية في فمسطين فإنيم
يعتبرون عمميات تمويل ىذه المنظمات السياسية عمى انيا جريمة تمويل ارىاب ويتم العقوبة عمييا سواء لألشخاص او
المؤسسات والشركات.
.6

السمطة الفمسطينية تفرض سيطرتيا عمى االراضي الفمسطينية وتكافح جرائم غسل االموال ،وكل جريمة يتم

الكشف عنيا يتم تحويميا الى القضاء ،عمماً ان أغمب الجرائم يتم إرتكابيا في المناطق التي ال تخضع لمسيادة
الفمسطينية (مناطق ج ومناطق القدس).

التوصيات:

بناء عمى نتائج الدراسة يوصي البحث بما يمي:
.1

المتابعة المستمرة في الكشف عن قضايا غسل االموال واكتشاف االساليب الجديدة التي يمكن لممجرمين

استخداميا في غسل االموال.
.2

تطوير القوانين واالنظمة التي تعمل عمى الحماية والوقاية من جرائم غسل االموال والتي تحاسب وتقاضي

المجرمين والتي يجب ان تكون قوانين صارمة ورادعة لما ليذه الجريمة من اثار مدمرة عمى المجتمع بكل اطرافو
واركانو.
.3

زيادة دور اإلعالم كونو السمطة الرابعة ومؤثر قوؼ عمى الراؼ العام في الكشف عن قضايا غسل االموال

وفي التوعية منو.

.4

العمل عمى تطوير وحدات خاصة بكادر بشرؼ مؤىل وذو خبرة في دراسة والبحث والم ارقبة والمتابعة بقضايا

.5

حل بعض االمور السياسية الداخمية في فمسطين سيؤدؼ الى التعاون والسيطرة عمى عدة مناطق ىي بؤرة

غسل االموال.

لعمميات غسل االموال.
المراجع

1- R. K. Yin, Case Study Research: Design and Methods: SAGE Publications, 2013.
2- http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog-post_1614.html
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تعميمات رقم ( )1لسنة 2014م ،بشأن األشخاص المعرضين سياسياً لممخاطر ،صادر عن المجنة الوطنية
-12
لمكافحة غسل االموال – وحدة المتابعة المالية – فمسطين العدد ()108
-13

توصيات مجموعة العمل المالي ( فاتف ) 2012م  -المعايير الدولية لمكافحة غسل االموال وتمويل

االرىاب وانتشار التسمح.
-14

رافع يوسف صالحات – مكافحة غسل االموال في السمطة الوطنية الفمسطينية – االئتالف من اجل النزاىة

والمساءلة – امان.

-15

رنا العاجز 2008م ،دور المصارف في الرقابة عمى عمميات غسيل األموال ،كمية التجارة ،الجامعة

االسالمية.
-16

عبدهللا عزت بركات  -ظاىرة غسيل االموال و آثارىا االقتصادية و االجتماعية عمى المستوػ العالمي،

جامعة الزرقاء االىمية ،االردن

-17
-18
-19

قرار بقانون رقم ( )20لسنة  2015بشأن مكافحة غسل االموال و تمويل االرىاب ،عدد ممتاز (.)10

ق ارر بقانون غسل االموال رقم ( )9لسنة .2007

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط و شمال إفريقيا – مؤشرات واتجاىات غسل االموال وتمويل

االرىاب في منطقة الشرق االوسط شمال إفريقيا – تحديث " 2004م.

25

مؤتمر "مهنة تدقيق الحسابات ودورها في تعزيز الحىكمة ومكافحة الفساد"
جامعة النجاح الىطنية 7 ،آذار 7107

ملحق رقم ( :)1جدول المقابالت التي تم إجراؤها
طبيعة عمل الشخص الذي تمت

الرمز

اسم الشخص الذي تمت مقابلته

م

السيد /منتصر العنزاوؼ – جنين

س

السيد /سامر العنبتاوؼ – نابمس

رجل اقتصادؼ وسياسي

ف

السيد /فراس مرار – رام هللا

نائب مدير وحدة المتابعة المالية

ص

بناء عمى
احد الصرافين في مدينة جنين ،وقد تم رفض ذكر االسم في البحث ً
طمبو ألسباب خاصة

صاحب محل صرافة

ع

احد تجار العقارات في مدينة جنين ،وقد رفض ذكر االسم في البحث ألسباب

ج

خاصة.
جميع االطراف التي تمت مقابمتيم

مقابلته

مساعد مدير بنك االستثمار
الفمسطيني فرع جنين

تاجر عقارات
جميع المقابالت

الباحثون

إسالم بعد الجواد :أستاذ مساعد في االدارة المالية ،كمية االقتصاد ،جامعة النجاح الوطنية ،يحمل درجة الدكتوراه في االدارة

المالية ولو العديد من المؤلفات واالبحاث المنشورة في مجالت محمية وعالمية ،ولو العديد من المشاركات البحثية في مؤتمرات

محكمة عالمية.

معتصم العمري :ضابط ائتمان ،بنك االستثمار الفمسطيني فرع جنين ،يحمل درجة البكالوريوس في إدارة نظم المعمومات،
وطالب ماجستير إدارة أعمال ،جامعة النجاح الوطنية.

الما حماد :تحمل بكالوريوس ادارة تقنية وطالبة ماجستير ادارة االعمال في جامعة النجاح الوطنية ،مترجمة متطوعة لمغة

االشارة بجمعية اليالل االحمر وجمعية المرأة العاممة ومجموعة االمل ألطفال فمسطين ،عضو بمنتدػ سيدات اعمال فمسطين.
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