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 :المقدمة

المستوييف الدولي المؤسسات المالية عمة و  السمطاتتشكؿ تحديا حقيقيا أماـ و  االقتصادية الجرائـ مفتعد جريمة غسؿ األمواؿ 

الدولة الذي يساىـ بشكؿ أساسي وفعاؿ في استقرار كؿ مف  فيتشكؿ عصب االقتصاد  التياألمواؿ ب تتصؿ النياوالمحمي، 

الحياة السياسية واالقتصادية، كما وأف تمؾ الجريمة تسمى جريمة ذوي الياقات البيضاء، وترتبط بظاىرة الجرائـ 

تتزايد وتتنوع أساليب ارتكاب الجريمة مع التطور الحضاري والتقدـ التكنولوجي، والذي   .1 (organized crimeالمنظمة)

يتصؼ بالتطور المتسارع،  والذي غالبو يعتمد عمى التعامؿ غير المباشر ما بيف العمالء والمؤسسات المالية، وىذا في الوجو 

اطر تمؾ الظاىرة عمى المؤسسات المالية نجد بأنيا المقابؿ ما  انعكس عمى تطور وسائؿ الجريمة، وبتسميط الضوء عمى مخ

 .تتمثؿ بمخاطر السمعة والمخاطر القانونية ومخاطر الترّكز

دفعت الدوؿ الى العمؿ عمى مكافحتيا ومف ذلؾ و  تضافرت قد الدولية الجيود بأف يالحظ األمواؿ، غسؿ جريمة لخطورة نظرا

 ىاتيفباليرمو. لقد أرست  اتفاقيةباتفاقية فيننا و  المسماةي األمـ المتحدة اتفاقيت في تمثمتابراـ معاىدات واتفاقات دولية 

الدوؿ الصناعية السبع الكبرى مف  بو قامت ما ذلؾ، إلى يضاؼمكافحة وتجريـ تمؾ الظاىرة. لاالتفاقيتيف األسس القانونية 

اجتماع القمة االقتصادية الذي عقد في  ، وذلؾ في   (FATF) إنشاء مجموعة العمؿ المالي الدولية لمكافحة غسؿ  األموا

التوصيات األربعيف والتي كانت مستمدة في اغمب ب يعرؼ ما، أصدرت المجموعة 1990وفي العاـ  1989،2باريس في العاـ 

. يضاؼ إلى ذلؾ ف باف 2012احكاميا مف اتفاقياتي فينا واليرمو، وعممت عمى تعديميا عدة مرات كاف اخرىا ما تـ في العاـ 

 لمجموعة تعمؿ عمى إجراء تقييـ مشترؾ لتحديد مدى التزاـ الدوؿ بتمؾ التوصيات. ا

مف  العديد تبنت حيث جميا، ذلؾ ظير وقد الوطنى، المستوى عمى الجريمة بمكافحة اىتماـ ىناؾ ظير الدولية، الجيود بجانب

تضمنت ما ورد في  المبناني، األمواؿ تبييض مكافحة قانوف المصري األمواؿ غسؿ مكافحة كقانوفالدوؿ تشريعات ذات عالقة 

بقانوف لمكافحة  اً بأف السمطة الفمسطينية اولت اىتاما بالموضوع، وقد أصدرت قرار  نالحظالتوصيات. عمى الصعيد الفمسطيني، 

 ، ليشكؿ نواة مكافحة جريمة غسؿ األمواؿ في فمسطيف.  2007( لسنة 9غسؿ األمواؿ رقـ )

                                                           
 .1(، ص2006، فمسطيف)شركة الجالؿ لمنشر: ، جريمة غسل االموال في ضوء اإلجرام المنّظم والمخاطر المترتبة عمييانبيو صالح،  1

Study Guide for the Certification Examination, Association of Anti-Money laundering specialist, ACAMs, 2 

(Miami: 2007), p121.  
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 الدراسة: أىمية

مميتميف والباحثيف والعامميف في المؤسسات المالية والسمطات الرقابية بإجراءات  ل المعرفة تعزيزمية الدراسة في تكمف أى

اكتشاؼ جريمة غسؿ  األمواؿ ومؤسسات المجتمع في إطار دورىا في دعـ البناء التشريعي السميـ ومدى كفاءة التشريعات 

ينسجـ ويستند الى األسس الدستورية لما يضمف التوازف ومباديء حقوؽ اإلنساف الفمسطينية في توفير الحماية اإلجتماعية بما 

 .وحماية الحريات العامة، وتسميط الضوء عمى المعايير الدولية والتي أصبحت محؿ  اىتماـ  العامميف ضمف منظومة المكافحة

 الدراسة:  مشكمة

مشكمة  تتجمى وعميوستحدثة في النظاـ القانوني الفمسطيني، جريمة غسؿ األمواؿ مف الجرائـ االقتصادية الخطرة والم تعتبر

غموض اوصاؼ تمؾ الجريمة وطبيعتيا، وماىية افضؿ الطرؽ لمكافحتيا، ومدى انسجاـ التشريعات الوطنية مع  فيالدراسة 

مف األسئمة ومنيا المعايير الدولية. سيتـ تبحث ىذه الغشكالية والحموؿ الفضمى لمكافحتيا، مف خالؿ اإلجابة عمى مجموعة 

أوال، ماىي جريمة غسؿ األامواؿ، وما ىي مراحميا، وىؿ تختمؼ أركانيا عف الجرائـ األخرى. ثانيا: ما ىي الطرؽ الفضمى في 

 مكافحة جريمة غسؿ األمواؿ، ومف ىي الجيات المختصة بذلؾ، وما مدى نجاعة التشريعات الوطنية المستحدثة في مكافحتيا. 

 الدراسة:  اىداف

 تيا،مكافح طرؽوتوضيح  الى تيدؼ كما ،ومراحميا  واركانيا األمواؿ غسؿ مكافحة جريمة عمى التعرؼ الى الدراسة ىذه تيدؼ

وأثر قيود السرية المالية في اكتشاؼ تمؾ الجريمة، كوف ترسيخ الفيـ الواضح لواجبات المؤسسات  ،القطاع المالي يشمؿ بما

 .المختصة السمطات إجراءات الى إضافة الجريمة، تمؾ إرتكاب ىالمالية ومعرفة المؤشرات الدالة عم

 :الدراسة منيجية

سيتـ اتباع المنيج التحميمي الوصفي المقارف، وذلؾ لتحميؿ ووصؼ النصوص القانونية ومقارنتيا مع المعايير الدولية، التي 

رنة، وكذلؾ تمييز جريمة غسؿ األمواؿ عف غيرىا عالجت موضوع ىذه الدراسة ومقارنتيا مع المعايير الدولية والتشريعات المقا

مف الجرائـ، والتي تتأسس عمى وقائع مادية محسوسة وينطمؽ عمى إثرىا البحث واالستدالؿ لموصوؿ إلى مرتكب الجريمة، بينما 

جريمة غسؿ األمواؿ تتصؼ بطابع خاص حيث تتأسس عمى العديد مف اإلجراءات التي تيدؼ إلى الوصوؿ إلى مؤشرات 
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مالية تنبئ بوقوع الجريمة، وىذا ما يثير المبس في فيميا وطرؽ اكتشافيا لدى القطاعات المالية وحتى لدى الجيات المختصة 

 بتنفيذ أحكاـ القانوف،  

 الدراسة:  ىيكمية

 الجرمي ، مف خالؿ التطرؽ الى مفيومياجريمة غسؿ األمواؿ ماىية عف المبحث األوؿحيث يكوف  مبحثيف،تنقسـ الدراسة الى 

مكافحة جريمة غسؿ األمواؿ، بما يشمؿ إجراءات العناية الواجبة وحفظ  طرؽسيتناوؿ: اما المبحث الثاني  مراحميا،وأركانيا و 

 وصواًل الى الخاتمةالسجالت، والمؤشرات الدالة عمى الجريمة والمسؤولية القانونية حاؿ عدـ االلتزاـ بإجراءات العناية الواجبة، 

 .الوطني الصعيد عمى المكافحة منظومة وتفعيؿ التشريعية، اإلجراءاتضرورة إتخاذ ائجيا  الى نت أظيرتالتي 
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 األول  المبحث

 جريمة غسل األموال ماىية

وفقا لممعايير الدولية والقانوف الفمسطيني والقوانيف المقارنة،  مفيوميا تناوؿ خالؿ مفىذا المبحث جريمة غسؿ األمواؿ،  يتناوؿ

  :وذلؾ مف خالؿ المطالب التالية ،أركانيا ومراحميا إضافة الى

 المطمب األول: مفيوم جريمة غسل األموال

تعد  الوقت، ذلت وفيجريمة غسؿ األمواؿ مف الجرائـ االقتصادية التي تشكؿ تيديًدا لالقتصاد عمى مستوى الدولة،  تعتبر

االقتصاد العالمي خصوًصا إذا ما  عمىيؤثر  الذي االمر ،لةأكثر مف دو  وتقعمتد تيعني اف أثارىا  مماجريمة عابرة لمحدود 

 ماىية عمى لمتدليؿ تسميات عدة ظيرت لقدالجريمة  المنظمة.  شكؿ األاحياف مف كثير في يأخذعممنا أف ىذا النوع مف الجرائـ 

 تبياينت وقد. 1يؼ األمواؿ""تطيير األمواؿ" أو " تنظ او"تبيض األمواؿ"  مسمى عمييا اطمؽ مف فيناؾ األمواؿ، غسؿ جريمة

 وىو ما سنتاولو بجانب مف التفصيؿ تباعا.  الوطنية والمحمي الدولي المستوى عمى الجريمة ىذه مفيـو حوؿ المواقؼ

 الفرع األول: مفيوم جريمة غسل االموال وفقا لممعايير الدولية

 باف نجد الجيود تمؾ وباستعراض األمواؿ، غسؿ جريمة مكافحة فيالدولية  الجيودتعددت  الدراسة، مقدمة في اسمفنا كما

FATF)المالي الدولية لمكافحة غسؿ األمواؿ)الصادرة عف مجموعة العمؿ  2الثالثة التوصية
 تجريـقد اوصت الدوؿ بوجوب  ،3

                                                           
، 39)الجامعة االردنية دراسات، عمـو الشريعة والقانوف، المّجمد ، جريمة غسل األموال في القانون األردني واالتفاقيات الدوليةعمر صالح العكور،   1

 .223( ص2012(، األردف 1العدد)
International Standards on Combating money laundering and the Financing of terrorism & Proliferation, The FATF

2
 

Recommendations, (2012), p12 .
 

 

The Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body established in 1989 by the Ministers of its
3
 

Member jurisdictions. The mandate of the FATF is to set standards and to promote effective implementation of 

legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and the financing of 

proliferation, and other related threats to the integrity of the international financial system. In collaboration with 

other international stakeholders, the FATF also works to identify national-level vulnerabilities with the aim of 

protecting the international financial system from misuse. 
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1988( لعاـ فينا اتفاقيةاألفعاؿ التي تشكؿ غسال لالمواؿ وفقا لما تضمنتو إلتفاقية األمـ المتحدة )
 ية األمـ المتحدة،  واتفاق1

 . 2222( لعاـ باليرمو اتفاقيةمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )ل

نما اكتفت في المادة الثالثة منيا بالنص عمى  ،جريمة غسؿ األمواؿل محددا تعريفا توردأنيا لـ بإلى اتفاقية فينا نجد  بالرجوع وا 

تحويؿ األمواؿ أو نقميا  -1ر األفعاؿ التالية جرائـ غسؿ أمواؿ" األفعاؿ التي تشكؿ جريمة غسؿ أمواؿ، وقد نصت عمى اعتبا

مف ىذه الفقرة، أو منفعؿ مف أفعاؿ  2)أ( الفرعية الفقرة في عمييا منصوص جرائـ أو جريمة أية مف مستمدة ايّمع العمـ بأ

 شخص أي مساعدة قصد أو واؿلألم المشروع غير المصدر تمويو أو اخفاء دؼيباالشتراؾ في مثؿ ىذه الجريمة أو الجرائـ، 

اخفاء أو تمويو حقيقة األمواؿ،   -2. ألفعالو القانونية العواقب مف االفالت عمى الجرائـ أو الجريمة ىذه مثؿ ارتكاب في متورط

 مف مستمدة ايّبأ العمـ مع ممكيتيا، أو ا،يبأو طريؽ، التصرؼ فييا أو حركتيا أو الحقوؽ المتعمقة  ايّأو مصدرىا، أو مكا

 ىذه مثؿ في االشتراؾ أفعاؿ مف فعؿ مف مستمدة أو الفقرة، ىذه مف)أ(  الفرعية الفقرة في عمييا منصوص جرائـ أو جريمة

اكتساب أو حيازة أو استخداـ  -1 :. )ج( مع مراعاة مبادئو الدستورية والمفاىيـ األساسية لنظامو القانونيالجرائـ أو الجريمة

 أو الفقرة ىذه مف)أ(  الفرعية الفقرة في عمييا منصوص جرائـ أو جريمة مف مستمدة ايّ، بأاألمواؿ مع العمـ، وقت تسمميا

حيازة معدات أو مواد، أو مواد مدرجة في الجدوؿ - 2 الجرائـ؛ أو الجريمة ىذه مثؿ في االشتراؾ أفعاؿ مف فعؿ مف مستمدة

عة مخدرات أو مؤثرات عقمية أو إلنتاجيا أو لصنعيا بصورة تستخدـ أو ستستخدـ في زرا ايّاألوؿ والجدوؿ الثاني، مع العمـ بأ

 .3غير مشروعة......"

إلى الفقرة )أ( مف االتفاقية، نجدىا تتمخص بزراعة أو استيراد أو تصدير أو بيع أو استخراج المخدرات، حيث أف  وبالرجوع

 مخدرات فقط. اإلتفاقية حصرت العناصر الجرمية لجريمة غسؿ األمواؿ المتأتية مف جرائـ ال

                                                           
 . تحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقميتفاقية األمـ المباالتفاقية  تعرؼ 1
يا بأي انتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقمية، أو صنعيا، أو استخراجيا، أو تحضيرىا، أو عرضيا، أو عرضيا لمبيع، أو توزيعيا، أو بيعيا، أو تسميم 2

أو اتفاقية سنة  ١٦٩١بور، أو نقميا، أو استيرادىا، أو تصديرىا خالفا ألحكاـ اتفاقية سنة وجو كاف، أو السمسرة فييا، أو ارساليا، أو ارساليا بطريؽ الع
زراعة خشخاش األفيوف أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب لغرض أو انتاج المخدرات خالفا ألحكاـ  ١٦٩١بصيغتيا المعدلة؛ أو اتفاقية سنة  ١٦٩١

ا المعدلة حيازة أو شراء أية مخدرات أو مؤثرات عقمية صنع أو نقؿ أو توزيع معدات أو مواد، أو مواد بصيغتي ١٦٩١أو اتفاقية سنة  ١٦٩١اتفاقية سنة 
ستستخدـ في أو مف أجؿ زراعة أو انتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقمية بشكؿ غير  انياألوؿ والجدوؿ الثاني، مع العمـ بأ‘ مدرجة في الجدوؿ

 تمويؿ أي مف الجرائـ المذكورة، أنظر الى:  مشروع، أو تنظيـ أو ادارة أو
 

Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, (the Vienna Convention: 1988).  3 
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 الفرع الثاني: مفيوم جريمة غسل االموال في التشريع الفمسطيني والتشريعات المقارنة

حيث نّصت 1( مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ االمواؿ 1تناوؿ المشّرع الفمسطيني تعريؼ غسؿ األمواؿ ضمف أحكاـ المادة )

ية األمواؿ المتحصمة مف إحدى الجرائـ األصمية وذلؾ عمى أّف غسؿ االمواؿ ىو "كؿ سموؾ يقصد بو إخفاء أو تغيير ىو 

( عمى تجريـ سموؾ غسؿ 2تموييًا لمصادرىا الحقيقية لتبدو في ظاىرىا متأتية مف مصادر مشروعة"، كما نّصت المادة )

   :األمواؿ حيث نّصت عمى أف: "يعد مرتكبًا لجريمة غسؿ األمواؿ كؿ مف أتى أيًا مف األفعاؿ التالية

بداؿ أو تحويؿ األمواؿ مف قبؿ أي شخص، وىو يعمـ بأف ىذه األمواؿ تشكؿ متحصالت جريمة لغرض إخفاء أو تمويو ( است أ

األصؿ غير المشروع ليذه األمواؿ، أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصمية عمى اإلفالت مف التبعات القانونية 

 .المترتبة عمى أفعالو

بيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التصرؼ أو الحركة أو الممكية أو الحقوؽ المتعمقة باألمواؿ مف ( إخفاء أو تمويو الط ب

 .قبؿ أي شخص يعمـ أف ىذه األمواؿ تشكؿ متحصالت جريمة

( تممؾ األمواؿ أو حيازتيا أو استخداميا مف قبؿ أي شخص وىو يعمـ في وقت االستالـ أف ىذه األمواؿ ىي متحصالت  ج

 .مة"جري

 مكافحة قانوف( 1) المادة مف( 2) الفقرة فينص  قدالجريمة في النظـ المقارنة، فإننا نجد بأف المشرع المصري  تعريؼأما 

كؿ سموؾ ينطوي عمى اكتساب أمواؿ أو حيازتيا أو  " التالي التعريؼ عمى بالنص وذلؾ ،عمى تعريؼ الجريمة   األمواؿ غس

ا أو استبداليا أو إيداعيا أو ضمانيا أو استثمارىا، أو نقميا أو تحويميا أو التالعب في قيمتيا التصرؼ فييا أو إدارتيا أو حفظي

إذا كانت متحصمو مف جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا في المادة الثانية مف ىذا القانوف مع العمـ بذلؾ، متى كاف القصد 

مكانو أو صاحبو أو صاحب الحؽ فيو أو تغير حقيقتو أو الحيمولة  مف ىذا السموؾ إخفاء الماؿ أو تمويو طبيعتو أو مصدره أو

 .2شخص مف ارتكب الجريمة المتحصؿ منيا الماؿ دوف اكتشاؼ ذلؾ أو عرقمة التوصؿ إلى

                                                           
 .3، ص20/6/2008(،3، مجمة الوقائع، العدد الممتاز)2007( لسنة 9قرار بقانوف مكافحة غسؿ االمواؿ رقـ )  1
 .2002مايو  22(، 20، الجريدة الرسمية، العدد )2002( لسنة 80قانوف مكافحة غسؿ األمواؿ المصري رقـ )   2
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المشّرع األردني عمى ذات العناصر اإلجرامية التي نص عمييا المشّرع المصري، حيث  تبنىالحاؿ في األردف، فقد  وكذلؾ

األردني غسؿ األمواؿ في الفقرة )أ( مف المادة الثانية مف قانوف غسؿ األمواؿ األردني عمى أف غسؿ األمواؿ ىو: عرؼ المشرع 

"كؿ سموؾ ينطوي عمى اكتساب أمواؿ أو حيازتيا أو التصرؼ فييا أو نقميا أو إدارتيا أو حفظيا أو استبداليا أو إيداعيا أو 

يا أو تحويميا أو أي سموؾ يؤدي إلى إخفاء أو تمويو مصدرىا أو الطبيعة الحقيقية استثمارىا أو التالعب في قيمتيا أو حركت

ليا، أو مكانيا أو كيفية التصرؼ فييا أو ممكيتيا أو الحقوؽ المتعمقة بيا مع العمـ أنيا متحصمو مف جريمة مف الجرائـ 

 .1المنصوص عمييا في المادة الرابعة مف القانوف المشار إليو

أورد تعريفا لمجريمة، فقد نّص في المادة الثانية مف قانوف مكافحة تبيض األمواؿ المبناني  قدبأف المشرع المبناني أيضا  ويالحظ

: "يعتبر تبييض أمواؿ كؿ فعؿ يقصد منو إخفاء المصدر الحقيقي لألمواؿ غير المشروعة، تحويؿ األمواؿ أو مايميعمى 

لغرض إخفاء وتمويو مصدرىا، تممؾ األمواؿ غير المشروعة أو حيازتيا أو استبداليا مع العمـ بأنيا أمواؿ غير مشروعة 

 2استخداميا لمقياـ بعمميات ماليةمع العمـ بأنيا غير مشروعة".

يتضح بأف المشّرع المبناني أخذ بالمفيـو الكالسيكي لتعريؼ جريمة غسؿ األمواؿ مقارنة مع ما أورده كؿ مف المشرع 

ي. ويشار ىنا، إلى أف المشّرع الفمسطيني إعتبر أف الحيازة لألمواؿ والمتحصالت الجرمية الناتجة الفمسطيني واألردني والمصر 

 المذكورةبقية التشريعات العربية  اف حيف فيبشكؿ مباشر أو غير مباشر عف الجرائـ األصمية محال لجريمة غسؿ االمواؿ، 

لألمواؿ والمتحصالت الجرمية لغايات إخفائيا أو تمويو مصدرىا أعاله لـ تتبنى ذلؾ بؿ إشترطت أف يتوفر القصد مف الحيازة 

( مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ الفمسطيني قد وضعت تعريفا عاما لمفيوـ 1أف المادة )ب يالحظ كماغير الشرعي. 

 مواؿ.غسؿ األمواؿ وقد إشترطت فعمي اإلخفاء والتمويو لممتحصالت والعوائد الجرمية الناتجة عف غسؿ األ

 الفرع الثالث: مدى التزام المشرع الفمسطيني بالمعايير الدولية في إطار تجريم غسل األموال:

تشكؿ جريمة غسؿ  التي األفعاؿاشرنا في الفرع السابؽ بأف المشرع الفمسطيني عند تعريفو لجريمة غسؿ األمواؿ قد عدد  كما

فيالحظ مثال، بأف المشّرع الفمسطيني  فينا، اتفاقية مف الثالثة المادةت أمواؿ، وبمراجعة تمؾ األفعاؿ، نجد بانيا تتفؽ مع مانص

                                                           
 .2007/6/17(،  4130(، صفحة ) 4831، الجريدة الرسمية، عدد )2007( لسنة 46رقـ ) يقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ األردن  1
 .20/4/2001، 2001(، لسنة 318قانوف مكافحة تبيض األمواؿ المبناني، رقـ )  2
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( عندما إعتبر أف السموؾ الجرمي لجريمة غسؿ األمواؿ يتمثؿ بمجرد 3تبنى ذات السموؾ اإلجرامي الذي  نصت عميو المادة )

لـ ينص عمى النية أو القصد لغرض إخفاء حيازة األمواؿ غير المشروعة مع العمـ بأنيا مستمدة مف أي مف الجرائـ األصمية، و 

 أو تمويو مصدر االمواؿ.

بأف  نجديكف موقؼ المشرع الفمسطيني متفقًا مع المعايير الدولية في تحديده لالفعاؿ التي تشكؿ جريمة غسؿ أمواؿ، فمثال   لـ

 واحد، االمريف كال بأف منو اعتقادا ،المالي التحويؿ صورة عمى بالنص مكتفيا ،جريمة األمواؿ نقؿاعتبار أفعاؿ  أغفؿ المشرع

 وىو األمواؿ، غسؿ جريمة في الجرمي السموؾ صور عف الحديث عند الحقا تبيانو سيتـ ما وفؽ االمريف بيف كبير بوف فيناؾ

 عف الفمسطيني المشرع موقؼ في تبيايف ىناؾ بأف أيضا ويالحظ. الحقا تشريعي تعديؿ اجراء عف تداركو المشرع عمى يجب ما

 الثالثة المادة أوردتو ما بخالؼ الفعؿ، ىذا تجريـ عمى النص المشرع اغفؿ فقد باالكتساب، يعرؼ ما بشأف الدولية التوجيات

 ظير كما والتممؾ الحيازة بتجريـ يشير لنص ايراده مف بالرغـ فينا اتفاقية مف

 المطمب الثاني: أركان جريمة غسل األموال

الركف الشرعي، والركف المادي، والركف المعنوي، بجانب ذلؾ، ىناؾ  ؛األمواؿ أركاف ثالثلجريمة غسؿ  ،كغيرىا مف الجرائـ

 بإضافة غيرىا عف مختمفةجعميا تجريمة غسؿ األمواؿ تتمايز بيا عف غيرىا مف الجرائـ، تمؾ الطبيعة الخاصة لطبيعة خاصة 

 وجوب عمى أجمعت والتي االرعة األركاف تمؾ افرىابتو  إلى األمواؿ غسؿ جريمة تقـو فال. المفترض بالركف يعرؼ رابع ركف

تجريـ  تضمنت التي( مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ االمواؿ 2إتفاقية فيننا وباليرمو، وتـ ترجمة ذلؾ في المادة ) مف كؿ توافرىا

 توافرت أركانيا األربعة المذكور، وفؽ ما سيتـ تبيانو تباعا. متى األمواؿغسؿ 

 الشرعي الركنالفرع األول: 

 الذياألكثر أىمية لقياـ أية جريمة، فالقانوف  الركفالتجريـ والعقاب، وىو  شقي فيركنا اساسيا لمجريمة  الشرعي الركف يعتبر

السمطة التشريعية وحدىا مف تقرر بأف سموؾ فتصدره سمطة التشريع في الدولة ىو المصدر الوحيد والمباشر لمتجريـ والعقاب. 

أف تطاؿ فاعميا الجزاء إال بنص قانوني  الا تراه وتقدره لتحقيؽ الصالح العاـ. فأنماط السموؾ البشري ما يشكؿ جريمة وفؽ م
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بينة مف اف بعض و  عمـحتى يكوف الفرد عمى  وذلؾمرتكبيا  عمىيحدد عقوبة و يحدد ماديات الفعؿ اإلجرامي ويبيف عناصره 

 1.ائيةالجز  المسؤولية طائمة تحت اتيانيا محظورسموكو وافعالو 

الشرعي لقياـ الجريمة نصت عمى وجوب توافره الدساتير، لخطورة اإلدانة وايقاع العقوابات بغيابو، ومف ذلؾ مف اتجو  والركف

عمى اآلتي: "  بنصيا( مف القانوف المعّدؿ لمقانوف األساسي 15إليو المشرع الدستوري الفمسطيني مف خالؿ ما تبنتو المادة )

وىو ما تبناه  بذلؾ، خاص بتشريع إال األمواؿ غسؿ لجريمة عقاب وال جريمة فال. 2 إال بنص قانوني.." ...ال جريمة وال عقوبة

 بوصفيااألفعاؿ  بعض( منو عمى تجريـ 2حيث نصت المادة ) ،انوف مكافحة غسؿ األمواؿقالمشرع الفمسطيني في قرار ب

 .االفعاؿالعقوبات المفروضة عمى مرتكب تمؾ  عمىالقرار بقانوف  مف( 37جريمة غسؿ األمواؿ، وكذلؾ نصت المادة )

 المفترض الركن: الثاني الفرع

اسمفنا، تتمايز جريمة غسؿ األمواؿ بوجوب توافر ركف رابع بجانب األاركاف التقميدية وىو ما يعرؼ بالركف المفترض،  كما

 يتولد االصمية بالجريمة تعرؼ أخرى جريمة بوقوع اليمكف اف تقع جريمة غسؿ األمواؿ  ال األمواؿويقصد بو، اف جريمة غسؿ 

قياـ  عدـعدـ وقوع جريمة أصمية يعني  إفالمخالفة،  وبمفيـو، 3األمواؿ غسؿ جريمة الرتكاب وسيمة تكوف متحصالت عنو

يمة يثور تساؤؿ ميـ بالخصوص، ما ىو المقصود بالجر  ولكف 4مف أركانيا قياميا. رئيساً جريمة غسؿ األمواؿ نظرا لسقوط ركنا 

 األصمية؟ 

 الجرائم األصمية: تحديدأوال: المعيار الدولي في 

 ذلؾ، ومع( مف اإلتفاقية. 3المادة ) حددتيا ما وفؽجرائـ األصمية بجرائـ المخدرات النجدىا قد حصرت  ،تفاقية فينناإل بالرجوع

ىناؾ توسع في نطاؽ  ظيرواالنماط، فقد الصور  متعددةنتيجة لمتطورات الدولية والتي تبعيا تطورا مطردا في أساليب جرائـ و 

اف التوصية الثالثة مف التوصيات األربعيف  فنجدعمى جرائـ المخدرات فحسب،  مفيومياتحديد الجرئـ األصمية ولـ يعد يقتصر 

                                                           
 .79ص(  2012:تونس(، 7) العدد والقانوف، السياسة)فاتر ، االقتصادية الجريمة خصائص الروساف،إيياب   1
 .5ص ،19/03/2003 بتاريخ(، 0) ،العدد الفمسطينية الوقائع، 2003 لسنة المعّدؿ، االساسي  القانوف الفمسطينية، الوطنيةالسمطة   2

 

( مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ 1ت: األمواؿ الناتجة بطريؽ مباشر أو غير مباشر جزئيا أو كميا مف الجرائـ األصمية، أنظر الى: المادة )المتحصال  3
 .2007( لسنة 9االمواؿ رقـ )

 

 .32، صمرجع سابقنبيو صالح،   4
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غسؿ  نّصت أّنو "يجب عمى البمداف تجريـ غسؿ األمواؿ عمى أساس اتفاقيتي فيينا وباليرمو وينبغي لمبمداف تطبيؽ جريمة قد

كما يالحظ بأف توسعت التوصيات  .1األمواؿ عمى جميع الجرائـ الخطيرة بيدؼ إدراج أوسع نطاٍؽ مف الجرائـ األصمية"

تضمنت معايير أضافية لتوسيع نطاؽ ومفيـو الجريمة  بؿتقتصر عمى الجرائـ الخطيرة كجرائـ أصمية،  لـ بانيااالربعيف 

 وفقا اآلتي: ةلمتوصيات االربعيف آليات اعتماد الجرائـ األصمياألصمية حيث تناولت المذكرة اإليضاحية 

تمؾ التي الجرائـ التي تكوف  بانيا األصمية الجرائـ تحديد محضر في تتبنىبو، التوصية لمدوؿ، بأف  ويقصد: الحدي النيج

 عقوبتيا تتجاوز حدود معينة وفؽ ما تحدده سمطة التشريع فييا.  

التي ترغب بإعتبارىا جريمة أصمية مف ضمف األفعاؿ التي  الجرائـ عمى تنص الدولة، اف بو، ويقصد :النصي النيج .1

 نصت عمييا التوصيات.  

 ذلؾ وبجانب التوصيات، في عمييا المنصوص الجرائـ مف مجموعة بتنبي الدولة تقـو اف بو، ويقصد النيج المختمط: .2

 لقصوى والدنيا المعينة ضمف الجرائـ االصمية.التي تقع ضمف العقوبة او  اصمية كجرائـ األخرى الجرائـ تحدد

 ثانيا: موقف المشرع الفمسطيني في تجريم الجرائم األصمية:

تبّنى المشّرع الفمسطيني النيج النصي في إدراج الجرائـ األصمية المنصوص عمييا في التوصيات األربعيف، حيث نّصت المادة 

 لقياـ مفترضا ركناوالتي تعتبر 2عمى تعداد الجرائـ األصمية  2007( لسنة 9( مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ رقـ )3)

 جريمة غسؿ األمواؿ.

، وبالتالي فإف الجرائـ 2007يجب اإلشارة إليو بالخصوص، إف قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ قد صدر في العاـ  وما

اما التعديالت عمى  ،مية الواردة في التوصيات األربعيف في حينومع تعداد الجرائـ األص توافقتاألصمية التي تـ تبنييا بالقانوف 

ال تعد مف  ،كجرائـ الفساد وجرائـ التيرب الضريبي لمتوصياتالتي ادخمتيا مجموعة العمؿ المالي الدولية  االصميةالجرائـ  قائمة
                                                           

1
 INTERPRETIVE NOTES TO THE FATF RECOMMENDATION, p34 

ف قرار بقانوف مكافحة غسؿ االمواؿ عمى أف " يعد مااًل غير مشروع ومحال لجريمة غسؿ األمواؿ كؿ ماؿ متحصؿ مف أي مف ( م3نّصت المادة )  2
والنساء، الجرائـ المبينة أدناه:المشاركة في جماعة إجرامية وجماعة نصب منظمة، التجار في البشر وتيريب المياجري،  االستغالؿ الجنسي لألطفاؿ 

ة لمشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقمية، االتجار غير المشروع في األسمحة والذخائر، االتجار غير المشروع في البضائع المسروقاالتجار غير ا
ة ألحكاـ قانوف خالفوغيرىا، الرشوة واالختالس، االحتياؿ، تزوير العممة والوثائؽ الرسمية، التزوير، واالعتداء عمى الممكية الفكرية، الجرائـ التي تقع م
تزوير، القرصنة بشتى البيئة، القتؿ أو اإليذاء البميغ، الخطؼ أو االحتجاز أو أخذ الرىائف، السطو والسرقة، التيريب، االبتزاز أو التيديد أو التيويؿ، ال

 أنواعيا، التالعب في أسواؽ الماؿ، الكسب غير المشروع".
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  ائـبف جريمة اإلرىاب وتمويؿ اإلرىاب كجر يشار أيضا إليو، إف المشّرع لـ يت وماالجرائـ االصمية في ظؿ القانوف الفمسطيني. 

 أصمية لجريمة غسؿ األمواؿ عمى خالؼ ما نّصت عميو التوصيات األربعيف.

يؤخذ عمى المشرع الفمسطيني بالخصوص، اعتماده عمى قواعد التجريـ المنصوص عمييا في القوانيف المعموؿ بيا في  وما

المعموؿ بو في الضفة الغربية، وقانوف العقوبات رقـ  1960( لسنة 16) فمسطيف، ومف ضمنيا قانوف العقوبات األردني رقـ

في اإلطار الجرمي الحديث، نظرا  المفاىيميـ تعد تمؾ تمبي التطّور ل والتي، المعموؿ بو في قطاع غزة، 1936( لسنة 17)

 مناحيمع التقّدـ في مختمؼ  ظيرت لبروز ظواىر إجرامية حديثو، األمر الذي يستدعي تبني قانوف عقوبات يتبنى الجرائـ التي

 الحياة االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية وما تبع ذلؾ مف تطّور مفاىيـ الجريمة.

لجرائـ األصمية كركف مفترض لجريمة غسؿ األمواؿ  امف  عددجانب آخر، يؤخذ عمى المشرع الفمسطيني انو قد عدد  مف

المتعمقة باالتجار بالبشر وتيريب المياجريف، والقرصنة، وىو ما يجب  كالجرائـاالعماؿ  لتمؾاساس تجريمي  غياببالرغـ مف 

اصمية، مالـ يقرر المشرع تجريـ تمؾ األفعاؿ  كجرائـ األفعاؿمراجعتو والتقرير بشأنو في مراجعة لمقانوف، مف خالؿ اسقاط تمؾ 

 واعتبارىا جرائـ اصمية ترقى كأساس مقبوؿ لجرائـ الفساد. 

اإلدانة  اشتراطيثور التساؤؿ حوؿ  وىناجريمة غسؿ األمواؿ تقـو عمى متحصالت جرمية ناتجة عف جرائـ أصمية،  بأف الحظنا

 في الجريمة األصمية لقياـ جريمة غسؿ األمواؿ أـ يكتفى بمجرد وقوع الجريمة األصمية؟

الممتمكات ىي عائدات الجريمة، فإنو ال  ( والتي نّصت عمى "... عندما إثبات أف3بالرجوع الى المذكرة التوضيحية لمتوصية )

( مف قرار بقانوف 2( مف المادة )2كما نصت الفقرة )1ينبغي أف يكوف مف الضروري أف يكوف الشخص المداف جريمة أصمية "، 

عية مكافحة غسؿ االمواؿ عمى " يستخمص العمـ أو النية أو اليدؼ باعتبارىـ عناصر أساسية الزمة لمجريمة مف الظروؼ الواق

 والموضوعية، مف أجؿ إثبات المصدر المستتر لممتحصالت، والذي ال يشترط الحصوؿ عمى إدانة الجريمة األصمية".

بجريمة غسؿ األمواؿ، وىذا  المالحقةمف النصيف المذكوريف، بأف المشّرع لـ يشترط اإلدانة بالجريمة األصمية حتى تتـ  يتضح

الحكـ  يكوفتصمح أداة لجريمة غسؿ األمواؿ وىذا مشروط باف  ،متحصالت جرمية نتج عنياو كتفى بمجرد وقوع الجريمة ي بؿ

                                                           

  INTERPRETIVE NOTES TO THE FATF RECOMMENDATION, P.34. 1  
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ركنيا المادي والمعنوي، ففي ىذه الحالة ال يجوز  مثالبالبراءة مستندا الى ما ينفي وقوع الجريمة األصمية )األولية( لتخمؼ 

نتفاء ىذه الجريمة، إذ بإنتفائيا يتخمؼ الركف محاكمة أي شخص عف األمواؿ المتحصمة )الناتجة( عف الجريمة األولية وذلؾ إل

جريمة غسؿ األمواؿ حتى لو كانت الدعوى الجزائية  تقـو المخالفة، وبمفيـو 1المفترض الالـز توافره لقياـ جريمة غسؿ األمواؿ.

وافر مانع مف لـ تحّرؾ ضد الشخص مرتكب الجريمة األصمية أو مثال حركت ىذه الدعوى لكف قضي ببراء مرتكب الجريمة لت

 2موانع العقاب أو المسؤولية.

 : الركن الماديلثالفرع الثا

نشاط يتحقؽ بو  صورةفي  يتمثؿيقصد بالركف المادي مجموعة مف العناصر المادية التي تتخذ مظيرا خارجيا تممسو الحواس،  

ركف مادي ليا، وىذا مبدأ ال  توافردوف  تحت طائمة المسؤولية الجنائية، فال تقـو جريمة قانوينامحمية  محةاالعتداء عمى مص

 3يرد عميو استثناء.

( مف قرار بقانوف مكافحة 2ما نصت عمييا المادة ) وىيصور األنشطة التي تشكؿ ركنا مادية لجريمة غسؿ األمواؿ،  تتعدد

 ويمكف اجمالو في ماياتي:  األمواؿغسؿ االمواؿ عمى العناصر المادية لجريمة غسؿ 

أو تحويؿ األمواؿ مف قبؿ أي شخص، وىو يعمـ بأف ىذه األمواؿ تشكؿ متحصالت جريمة لغرض إخفاء أو  : استبداؿأوالً 

تمويو األصؿ غير المشروع ليذه األمواؿ، أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصمية عمى اإلفالت مف التبعات 

 .القانونية المترتبة عمى أفعالو

بيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التصرؼ أو الحركة أو الممكية أو الحقوؽ المتعمقة باألمواؿ مف : إخفاء أو تمويو الطثانياً 

 .قبؿ أي شخص يعمـ أف ىذه األمواؿ تشكؿ متحصالت جريمة

 : تممؾ األمواؿ أو حيازتيا أو استخداميا مف قبؿ أي شخص وىو يعمـ في وقت االستالـ أف ىذه األمواؿ ىي متحصالتثالثاً 

 جريمة.
                                                           

 .33، صمرجع سابقنبيو صالح،   1
 .33، ص المرجع االسبق  2
 .33( ص2006)منشأة المعارؼ: مصر ،جريمة غسل األموال في ضوء اإلجرام المنّظم والمخاطر المترتبة عميونبيو صالح،   3
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يكوف موقفو  وبذلؾفي تبياف صور السموؾ اإلجرامي ،  اسيببالذكر في ىذا الخصوص، باف بأف المشّرع الفمسطيني قد  جدير

صور السموؾ الجرمي الذي نصت  ىمالحظة ىامة تتمثؿ في أف المشرع قد أغفؿ أحد معمتوافقًا ما سارت عمى اتفاقية فيننا، 

 في بينيـ كبير بوف ىناؾ أف مف بالرغـ األمواؿبالنص عمى تحويؿ  مكتفياننا وىو نقؿ األمواؿ ( مف اتفاقية في3عميو المادة )

 يتضح ما وىذا ،كما يتضح كما يأتي ادناه باستعراض صور النشاط الجرمي المكوف لمركف المادة لجريمة غسؿ األمواؿ المدلوؿ

 :التالي النحو عمى الصور تمؾ مف كال مدلوؿ بياف خالؿ مف

 :  حويلالت

مف شكؿ الى آخر، بحيث  أصميةالسموؾ الذي يكوف الغرض منو تحويؿ األمواؿ المتحصمة مف جريمة  ،يقصد بتحويؿ األمواؿ

العمؿ مف خالؿ شراء المجوىرات أو السبائؾ الذىبية أو لوحات  كتدبيؿمف خالؿ تغيير شكؿ األمواؿ  االمواؿتتـ عممية تحويؿ 

 .1ة، ثـ إعادة بيع ىذه المقتنيات في الخارج بعممة أخرىفنية بالعممة المحمية الضعيف

 : النقل

فيقصد بعممية النقؿ، نقؿ المتحصالت الجرمية مف مكاف الى آخر، سواء بوسيمة مادية كعمميات التيريب، أو بتحويالت 

عمى مكافحة تمؾ الظاىرة  ، ويعتبر التيريب مف أبرز الوسائؿ التقميدية لعمميات غسؿ األمواؿ، لذا حرصت الدوؿ2إلكترونية 

 مف خالؿ التشريعات اليادفة الى تفعيؿ إجراءات مكافحة جريمة غسؿ األمواؿ، وتشديد الرقابة الجمركية. 

 اإلخفاء والتمويو:

تتمثؿ صورة السموؾ اإلجرامي لإلخفاء بكتماف أو حجب المصدر الجنائي لمعوائد أو المتحصالت الجرمية أو التنازؿ عنيا،  

، 3س األدلة والقرائف الدالة عمى الجريمة األصمية أو إعاقة اكتشاؼ المتحصالت أو مالحقتيا قضائيا أو اقتصادياكذلؾ طم

                                                           
 .152( ص2007)دار الكتب القانونية: مصر ريعجريمة غسل االموال بين الوسائط اإللكترونية ونصوص التشعبدالفتاح بيومي حجازي،   1
لمتستر  تعتبر التحويالت اإللكترونية ىي احدى الطفرات التكنولوجية التي استغميا تجار المخدرات ومرتكبي الجرائـ األصمية لجريمة غسؿ األمواؿ  2

ت المصرؼ لعميؿ واحد، أو بيف عميؿ الى عميؿ آخر في متعددة، منيا ما تتـ في ذا عمى عوائدىـ ومتحصالتيـ الجرمية لمتحويالت المصرفية صور
 153، صمرجع سابقذات المصرؼ، أو التحويؿ المصرفي بيف حسابيف مستقميف في مصرفيف مختمفيف، لممزيد أنظر: عبدالفتاح بيومي حجازي، 

 .34، صمرجع سابقنبيو صالح،   3
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ويستوي أف يكوف محؿ اإلخفاء ماال منقوال أو ممتمكات لمغير، كما ال يشترط أف يكوف اإلخفاء بعيدا عف األنظار أو أف تكوف 

  1ي حيف حازىا كاف عالما بمصدرىا غير المشروع.الحيازة بغير قصد التممؾ ماداـ أف الجان

يعتبر اإلخفاء أو التمويو مف أبرز العناصر اإلجرمية لجريمة غسؿ األمواؿ والتي تبنتيا اتفاقية فيننا، حيث إعتبرت أف إخفاء 

رؽ الفقو الجنائي العوائد الجرمية المتحصمة مف جريمة المخدرات ضمف المنظور واإلطار الجرمي لجريمة غسؿ األمواؿ، ويفّ 

فعاؿ تؤدي الى طمس أالتمويو، فاإلخفاء سموؾ ييدؼ الى منع إكتشاؼ الجريمة مف خالؿ القياـ بو بيف مصطمحي اإلخفاء 

بطريقة غير مشروعة، وقد يكوف اإلخفاء مستورا أو عمنيا، بينما التمويو يقصد بو اصطناع  المكتسبةلألمواؿ  يالمصدر الحقيق

في أرباح الشركات القانونية بحيث تظير ىذه األمواؿ  المتحصمةي لمعوائد اإلجرامية كإدخاؿ األمواؿ مصدر مشروع غير حقيق

 2ليذه الشركة. طبيعيوكأنيا أرباحا مشروعة ناتجة عف نشاط 

 الحيازة: 

 ـ القانوني لمدولة يجّرـ( مف اتفاقية فيننا عمى أنو "مع مراعاة المباديء الدستورية والمفاىيـ األساسية لمنظا1/ج/3نصت المادة )

اكتساب أو حيازة أو استخداـ األمواؿ ....". يقصد بالحيازة اإلستئثار بالشيء عمى سبيؿ الممؾ واالختصاص دوف حاجة 

، فيعتبر الشخص حائزا لمشيء ولو كاف محرز الشيء شخصا آخر نائبا عنو، ويكفي العتبار المتيـ حائزا أف يكوف 3لالستيالء

 4عمى الشيء ولو لـ يكف في حيازتو المادية.سمطانو مبسوطا 

 : الركن المعنويرابعالفرع ال

مة غسؿ االمواؿ ىي جريمة عمدية، حيث يمـز لقياميا توافر الركف المعنوي أو القصد الجنائي، ويتوجب توافر القصد يجر  تعد

توافر عمـ الجاني بفي جريمة غسؿ األمواؿ  القصد الجنائي العاـ ينعقد وعميو،العاـ والقصد الخاص حتى يقـو الركف المعنوي، 

 ،متحصالت جرمية، أي بمعنى أف األمواؿ ناتجة بشكؿ مباشر أو غير مباشر عف أي مف الجرائـ األصمية ىيبأف األمواؿ 

رية العمـ قبوؿ النتائج المترتبة عميو، وىو ما يعّبر عنو في القواعد العامة بنظو نيتو الى ارتكاب ىذا السموؾ اإلجرامي  وتنصرؼ

                                                           
 .159( ص2012)اطروحة دكتوراه، جامعة ابوبكر بمقايد الجزائر: ،الجزائريجريمة غسل األموال ومكافحتيا في القانون باخويو ادريس،   1
 .156، ص جع سابقر معبدالفتاح حجازي،   2
 .34، صمرجع سابقنبيو صالح،   3
 .158، صمرجع سابقعبد الفتاح حجازي،   4
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ونظرية اإلرادة، أي العمـ بحقيقة السموؾ اإلجرامي وحظر المشّرع لو، وعمى الرغـ مف ذلؾ انصرفت إرادة الجاني الى السموؾ 

  1اإلجرامي وقبوؿ النتائج المترتبة عميو.

واؿ، والتي تنص عمى ( مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ األم2يستدؿ عمى القصد الجنائي العاـ مف خالؿ ما نّصت عميو المادة )

( استبداؿ أو تحويؿ األمواؿ مف قبؿ أي  : "يعد مرتكبًا لجريمة غسؿ األمواؿ كؿ مف أتى أيًا مف األفعاؿ التالية.... أمايمي

شخص، وىو يعمـ بأف ىذه األمواؿ تشكؿ متحصالت جريمة..." أي أف شرط العمـ بأف الماؿ متحصال عف أي مف الجرائـ 

حيف أف  فيقياـ القصد العاـ،  معوف إنتفاء العمـ ينتفي فإ ذلؾ وعمىالقانوف،  ذات( 3ييا في المادة )األصمية المنصوص عم

عمـ الجاني بأف األمواؿ تشكؿ متحصالت جرمية نتجت بشكؿ مباشر أو غير مباشر عف أي جريمة خارج نطاؽ الجرائـ 

مع التأكيد بأف الفعؿ قد يكوف لو تكييؼ جرمي  ،األمواؿ جريمة غسؿ قياـمعو  ينتفي( 3األصمية المنصوص عمييا في المادة )

 آخر. 

يتمخص في توجو ارادة الجاني الى  ؛القصد العاـ لجريمة غسؿ األامواؿ المتمثؿ في العمـ، البد مف توافر قصد خاص بجانب

ر الذي كاف يعمـ وقت بيعو أف إخفاء أو تمويو المتحصالت الجرمية، ليذا ينتفي القصد الجنائي الخاص بالنسبة الى بائع العقا

األمواؿ التي دفعيا المشتري لمعقار متحصمو مف جريمة مف جرائـ االتجار بالمخدرات ورغـ ذلؾ قبؿ البيع كونو يعيش بضائقو 

 2مالية ولـ تتجو نيتو الى إخفاء األمواؿ الناتجة عف تجارة المخدرات.

تنص  والتي( مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ االمواؿ 2و المادة )ىذه الجريمة عمى ما نّصت عمي فيالقصد الخاص  ويتأسس

( استبداؿ أو تحويؿ األمواؿ مف قبؿ أي شخص، وىو يعمـ بأف ىذه األمواؿ تشكؿ متحصالت  صراحة عمىذلؾ بالقوؿ: " أ

مة األصمية جريمة لغرض إخفاء أو تمويو األصؿ غير المشروع ليذه األمواؿ، أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب الجري

( إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو  ب .عمى اإلفالت مف التبعات القانونية المترتبة عمى أفعالو

 ".التصرؼ أو الحركة أو الممكية أو الحقوؽ المتعمقة باألمواؿ مف قبؿ أي شخص يعمـ أف ىذه األمواؿ تشكؿ متحصالت جريمة

                                                           
 .172، ص المرجع السابقعبد الفتاح حجازي،   1
 .36، صمرجع سابقنبيو صالح،   2
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شرع قد اقاـ الركف المعنوي لجريمة غسؿ األمواؿ عمى قصد عاـ يتمثؿ بالعمـ، وقصد خاص يتمثؿ ذلؾ، نجد بأف الم وعمى

 ط توافر نية إخفاء أو تمويو األصؿ غير المشروع لألمواؿ، أو لمساعدة شخص مف اإلفالت مف وجو العدالة. ااشتر 

 : عالقة جريمة غسل األموال بجريمة الفسادالثالثالمطمب 

( مف قرار بقانوف رقـ بشأف مكافحة الفساد جرائـ الفساد حيث نّصت عمى اآلتي: "يعتبر فسادًا لغايات تطبيؽ 4المادة ) عددت

  :أحكاـ ىذا القانوف ما يمي

 .الجرائـ المخمة بواجبات الوظيفة العامة والجرائـ المخمة بالثقة العامة المنصوص عمييا في قوانيف العقوبات السارية .1

 .غسؿ األمواؿ المنصوص عمييا في قانوف غسؿ األمواؿالجرائـ الناتجة عف  .2

 .كؿ فعؿ يؤدي إلى المساس باألمواؿ العامة .3

 .إساءة استعماؿ السمطة خالفًا لمقانوف .4

 .قبوؿ الواسطة والمحسوبية التي تمغي حقًا وتحؽ باطالً  .5

 الكسب غير المشروع. .6

لمكافحة الفساد التي صادقت عمييا أو انضمت إلييا  جميع األفعاؿ المَجرمة الواردة في االتفاقيات العربية والدولية .7

1السمطة الوطنية".
 

( إجراءات خاصة 6( تعريؼ األشخاص المعرضيف سياسيا، وأوجبت المادة )1أورد قانوف مكافحة غسؿ االمواؿ في المادة ) وقد

(، ومف تمؾ اإلجراءات ضرورة في التعامؿ مع ىؤالء األشخاص )وىنالؾ تناغـ في التعريؼ مع قانوف الكسب غير المشروع 

التحقؽ مف مصادر األمواؿ لمشخص المعرض سياسيا وفي حاؿ الشؾ واإلشتباه يتـ إبالغ الوحدة بذلؾ وتقـو الوحدة 

  .باإلجراءات وفقا لما سمؼ بيانو

مف قرار بقانوف ( 3ذكر أعاله بأف جريمة غسؿ األمواؿ تتأسس عمى الجرائـ األصمية المنصوص عمييا في المادة ) ممايتضح 

المادة المذكورة، عمى إعتبار جريمة الكسب غير المشروع مف ضمف  مف( 20مكافحة غسؿ األمواؿ، ونص المشّرع في الفقرة )

                                                           
 .2، ص26/6/2010(، 86ـ، العدد )2010( لسنة 7ـ، رقـ )2005( لسنة 1انوف بشأف تعديؿ قانوف الكسب غير المشروع رقـ )قرار بق  1
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(، أيضا مف 7الجرائـ األصمية لجريمة غسؿ األمواؿ كما إعتبر أيضا جريمتي الرشوة واالختالس المنصوص عمييا في الفقرة )

 1مية لمكافحة غسؿ األمواؿ.ضمف إطار الجرائـ األص

مكافحة غسؿ االمواؿ بتاريخ سابؽ عمى تاريخ قرار بقانوف مكافحة الفساد، بمعنى أف  بشأفقرار بقانوف ال صدربالذكر،  جدير

 بيذاإلى القوؿ  ويمكفقاعدة تجريـ جريمة الفساد بكافة صورىا لـ تكف قائمة لدى اصدار قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ، 

أف اإلشتراؾ في منظور الجرائـ األصمية يقع في جريمتي الكسب غير المشروع وجريمتي الرشوة واإلختالس وال يمتد  د؛الصد

( مف قرار بقانوف الفساد 4النطاؽ الى كافة صور جرائـ الفساد، بمعنى آخر أنو ال تعتبر كافة صور جريمة الفساد وفؽ المادة )

يتضح أيضا اف المتحصالت المالية الناتجة جريمة الكسب غير المشروع وجريمتي  ىي جرائـ أصمية لجريمة غسؿ األمواؿ.

( مف 2الرشوة واإلختالس، تعتبر محال لجريمة غسؿ األمواؿ في حاؿ توافر العناصر اإلجرامية المنصوص عمييا في المادة )

تمويو األصؿ غير المشروع لممتحصالت  قرار بقانوف مكافحة غسؿ االمواؿ مف حيث استبداؿ أو تحويؿ األمواؿ أو إخفاء أو

 .الجرمية الناتجة عف تمؾ الجرائـ

يشار ىنا؛ الى أف التوصيات األربعيف أوجبت عمى الدوؿ تبني جريمة الفساد ضمف الجرائـ األصمية لجريمة غسؿ األمواؿ، 

را ألف إصدار القانوف قد كاف في ويالحظ عدـ تبني المشّرع لجريمة الفساد ضمف الجرائـ األصمية لجريمة غسؿ االمواؿ، نظ

 وقت سابؽ إلصدار قرار بقانوف الفساد.

 : مراحل غسل االموالالرابعالمطمب 

(، ومرحمة Layering(، ومرحمة التغطية )placementتمر عممية غسؿ االمواؿ بثالث مراحؿ: تبدأ بعممية اإلحالؿ ) ،بالعادة 

 المراحؿ عمى النحو اآلتي:، ويجدر بمكاف توضيح تمؾ 2(Integrationالدمج )

                                                           
 ( مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ االمواؿ.7،20أنظر الفقرات )  1
 .57(، ص2002ف، ، )دار اإلسراء لمنشر والتوزيع: عمااألموال وغسيميا كبرى الجرائم المعاصرةنادر موسى، تبييض   2
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 (placementالفرع األول: مرحمة اإلحالل )

يطمؽ عمى مرحمة اإلحالؿ مرحمة اإليداع أو التوظيؼ وىي تعتبر المرحمة األولى في عممية غسؿ األمواؿ حيث يتـ إدخاؿ 

ومثاؿ ذلؾ؛ قياـ غاسمي  1.،الحدولألمواؿ غير المشروعة في النظاـ المالي أو نقؿ العائدات اإلجرامية بصورتيا النقدية عبر 

األمواؿ بعمميات إيداع المبالغ النقدية إلى مؤسسة مالية خاضعة لمرقابة، مثؿ بنؾ أو شركة األوراؽ المالية، أو شراء أصوؿ 

 2.باىظة الثمف، مثؿ السيارات، والتحؼ والمجوىرات

 (Layeringالفرع الثاني : مرحمة التغطية )

فبعد إدخاؿ األمواؿ غير المشروعة في النظاـ المالي، يتـ عادة تطيير األمواؿ غير  ،اإلحالؿالمرحمة عممية  ىذه تمي 

تبدو ىذه األمواؿ بعيدة الصمة  كينشطة اقتصادية مشروعة أ غرار عمىالمشروعة مف خالؿ إدماجيا في عمميات مشروعة 

جعؿ األمر أكثر صعوبة لتعقب ىذه األمواؿ  باألنشطة اإلجرامية التي تحصمت عف طريقيا، والغرض مف ىذه المرحمة ىو

ولتوضيح ذلؾ؛ نضرب المثاؿ التالي: شراء أو بيع األوراؽ المالية والمعادف الثمينة، أو  3.المتأتية مف مصدر غير قانوني

جأ غاسؿ يم واحياناأو عّدة بنوؾ،  واحدحساب أو عّدة حسابات في بنؾ ل لمخارجتحويؿ األمواؿ  وكذلؾممتمكات باىظة أخرى، 

 .االمواؿ الى تنفيذ عممياتو المالية مف خالؿ شركات وىمية تعمؿ تحت سيطرتو

 (Integrationالفرع الثالث: مرحمة الدمج )

وىي المرحمة النيائية في عممية غسؿ األمواؿ، بحيث يتـ إدخاؿ األمواؿ غير المشروعة في االقتصاد المشروع، وتظير  

نظيفة ومشروعة، والغرض مف ىذا تجّنب إثارة الشكوؾ التي قد تؤدي إلى التحقيؽ والمالحقة األمواؿ وكأنيا متأتية مف أصوؿ 

 5ويمكف توضيح ىذه المرحمة والمراحؿ السابقة مف خالؿ الشكؿ التالي: 4القضائية.

                                                           
PALESTINE ANTI-MONEY LAUNDERING ACCREDITATION (PAMLA), 2011, P12.

 1
 

يعتبر تيريب األمواؿ عبور الحدود الوطنية، والتي تشكؿ متحصالت جرمية، صورة مف صور مرحمة اإلحالؿ رغـ عدـ وجود إدخاؿ لألمواؿ في  2
 pamla, Ibid,P12النظاـ المالي. لممزيد أنظر: 

PALESTINE ANTI-MONEY LAUNDERING ACCREDITATION (PAMLA), 2011, p12
3

 

Pamla, Ibid, P12
4

 

ACAMS, Ipid, P19.
 5 
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 أفعاليا صورو  األصمية الجريمة وقوع أساس عمى تقـو كونيا األمواؿ، غسؿ جريمة بيا تمتاز التي الخاصة لمطبيعة نظرا

 يستمـز ما المالية، المنظومة قنوات ضمف المشروعة غير األمواؿ مرور خالؿ مف وتقنياتيا، مراحميا الى إضافة الجرمية،

 غسؿ جريمة إكتشاؼ طرؽ عف الحديد الثاني المبحث وسيتناوؿ إلكتشافيا، خاصة ومنيية طرؽ إتباع الطبيعة تمؾ مع بالتوازي

 .األمواؿ
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 المبحث الثاني
 طرق مكافحة جريمة غسل األموال

تتصؼ جريمة غسؿ األمواؿ بخصوصية تجعميا تختمؼ عف الجرائـ األخرى وباألخص في طرؽ ووسائؿ إكتشفيا، حيث أف 

جريمة غسؿ األمواؿ تنبني  مكافحةالجرائـ باإلطار العاـ تبنى عمى وقائع مادية منظورة أو مسموعة، لكف  وكافحةاكتشاؼ 

ية متسمسمة تيدؼ في نياية المطاؼ الى الخروج بالعمميات المشبوىة والتي قد تكوف محال لإلشتباه. ومف ثـ عمى إجراءات وقائ

جراءات لممالحقة الجزائية مف خالؿ جيات االختصاص، وىذا ما سيتـ  في ىذا المبحث مف خالؿ  تناولويعقب ذلؾ طرؽ وا 

 المطمبيف التالييف. 

 ة غسل األموال ومؤشرات اإلشتباهاألول: إجراءات اكتشاف جريم المطمب

تمعب المؤسسات المالية القطاع دورا ىاما في مكافحة جريمة غسؿ األمواؿ، نظرا لمدور المالي الذي تمعبو في قطاع االقتصاد، 

المؤسسات ، 1( مف القرار بقانوف1وتقاطع النشاطات المالية ألفراد المجتمع مف خالؿ تنفيذ العمميات المالية، وقد عرفت المادة )

( منو، بما يشمؿ المؤسسات المالية، 1المالية وحددت األنشطة التي تخضع لحكـ المؤسسة المالية في الممحؽ رقـ )

شراؼ سمطة النقد الفمسطينية بموجب المادة) ( 3كالمصارؼ، والصيرفييف، ومؤسسات اإلقراض المتخصصة، الخاضعة لرقابة وا 

. و تندرج المؤسسات المالية 3( مف قانوف سمطة النقد الفمسطينية5( مف المادة )12، والفقرة )2مف قرار بقانوف المصارؼ

شراؼ ىيئة سوؽ رأس الماؿ، ضمف نطاؽ مفيـو المؤسسات المالية المخاطبة بقرار بقانوف مكافحة غسؿ  الخاضعة لرقابة وا 

قابة الييئة بما يشمؿ: سوؽ األوراؽ ( مف قانوف ىيئة سوؽ رأس الماؿ الجيات الخاضعة لر 3االمواؿ، حيث تضمنت المادة )

المالية، وشركات التأميف، وشركات التأجير التمويمي، وشركات تمويؿ الرىف العقاري، وجيات التنظيـ والرقابة  واإلشراؼ عمى 

 .4نشاطات المؤسسات المالية غير المصرفية، بما فييا تداوؿ األوراؽ المالية والخدمات المالية غير المصرفية

اناط بالمؤسسات المالية االلتزامات والتدابير اليادفة الى الكشؼ عف مؤشرات االشتباه  قدنينا بالخصوص، اف المشرع يع وما

 عمى ارتكاب جريمة غسؿ األمواؿ، والتي يطمؽ عمييا اصطالحا اإلجراءات الوقائية، وسيتـ تناوليا عمى النحو اآلتي:

                                                           
1
 .3ص ،70/6/7002(،3، مجلة الوقائع، العدد الممتاز)7002( لسنة 9قرار بقانون مكافحة غسل االموال رقم) 

 .9ص ،27/11/2010(، 4ممتاز ) ، جريدة الوقائع، العدد2010( لسنة9قرار بقانوف المصارؼ رقـ) 2
 .8، ص31/1/1998، جريدة الوقائع، العدد الحادي والعشروف، 1997( لسنة2قانوف سمطة النقد الفمسطينية رقـ ) 3
4
 .63، ص32/7/7002، جريدة الوقائع، العدد الثالث والخمسون، 7002( لسنة33قانون هيئة سوق رأس المال. رقم ) 
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 العناية الواجبة: إجراءاتاألول:  الفرع

والتي تيدؼ الى التعرؼ عمى عمالء  1،اجراءات العناية الواجبة"ب" يعرؼ ما فياإلجراءات المؤسسات المالية الوقائية  دتتجس

تمكف المؤسسة  والتي، 2المؤسسات المالية سواء أكانوا أشخاص طبيعييف أو اعتبارييف وذلؾ مف البيانات المثبتة لبيانات التعرؼ

 يعرؼ مافصيمية ليوية العميؿ وطبيعة نشاطو االقتصادي الفعمي، وبالتالي االستدالؿ عمى المالية مف معرفة البيانات الت

 خالؿ تتبع عمميات تجري بغير النمط الطبيعي أو المصرح بو مف قبؿ العميؿ. مفمؤشرات االشتباه الخاصة بالعميؿ ب

المؤسسة المالية، بؿ تمتد الى دراسة العمميات  تقتصر إجراءات العناية الواجبة عمى معرفة العميؿ لدى إقامة العالقة مع ال

المالية في إطار عالقة عمؿ مستمرة، مقارنة مع بيانات التعرؼ الخاصة بو والمصرح بيا، وىنا يثور التساؤؿ حوؿ المقصود 

 بالتعّرؼ وتوقيتو، ومسؤولية المؤسسة المالية عف التقصير بيا، وىو ما يّتـ توضيحو تباعا.

 (:عميمك اعرف مبدأ) والتحقق لتعرفا إجراءات: أوال

تعتبر إجراءات التعرؼ والتحقؽ مف العمالء مف أىـ اإلجراءات التي تتبعيا المؤسسات المالية في مكافحة جريمة غسؿ 

، عمى المؤسسات المالية أف تحتفظ 3االمواؿ، ولقد أولت التوصيات األربعيف أىمية بالغة ليا، حيث حظرت التوصية العاشرة

ت مجيولة أو حسابات بأسماء وىمية، أي عدـ جواز أف تكوف ىنالؾ حسابات لعمالء مجيوليف، ودوف معرفة المؤسسة بحسابا

جراءاتو، 10) رقـالمالية ليوياتيـ وبيانات التعريؼ الخاصة بيـ، وتناولت التوصية  تبنى  وكذلؾ( معايير التعرؼ والتحقؽ وا 

، إضافة المذكورةانوف مكافحة غسؿ االمواؿ، ذات المعايير التي جاءت بالتوصية ( مف قرار بق6المشرع الفمسطيني في المادة )

                                                           
( مف تعميمات البنؾ المركزي األردني، العناية الواجبة بأنيا: التعرؼ عمى ىوية العميؿ وأوضػاعو القانونيػة ونشاطو 3ة )( مف الماد1عرفت الفقرة ) 1

عالقة مستمرة والغاية مف عالقة العمؿ وطبيعتيا والمستفيد الحقيقي )إف وجد(، والتحقؽ مػف كؿ ذلؾ والمتابعة المتواصمة لمعمميات التي تتـ في إطار 
والغاية  سيمة مف الوسائؿ المحددة بمقتضى التشريعات ذات العالقة باإلضافة إلى التعرؼ عمى طبيعػة العالقة المستقبمية فيما بيف البنؾ والعميؿبأي و 

( 51قـ )منيا. وحدة مكافحة غسؿ االمواؿ وتمويؿ االرىاب األردنية، البنؾ المركزي األردني، تعميمات مكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب، ر 
 4(، ص4/11/2014((، )تاريخ االطالع: www.amlu.gov.jo، البنؾ المركزي األردني، 2010لسنة

2
 ( ٍِ تعييَاث ٍنافحت غسو األٍ٘اه اىخاصت باىبْ٘ك.2( ٍِ اىَادة )1اجراءاث اىتعّرف اىَ٘ضحت في اىفقرة ) 

3 The FATF Recommendations, supra note 5, p14. 
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الى تعميمات مكافحة غسؿ االمواؿ الصادرة عف المجنة الوطنية لمكافحة غسؿ االمواؿ، والتي تبنت كافة اإلجراءات التفصيمية 

 ، عمى ما يمي: 1(2) نصت المادة إلجراءات التعرؼ والتحقؽ سواء أكاف العميؿ شخصا طبيعيا أو اعتباريا، حيث

 "الشخص الطبيعي: .1

التعرؼ عمى االسـ الرباعي ورقـ اليوية والعنواف ومكاف اإلقامة وتاريخ ومكاف الميالد ومحؿ عممو، كما ويتعيف  . أ

الحصوؿ عمى عنواف الشخص في بمد اإلقامة الدائـ بالنسبة لألشخاص غير الفمسطينييف، والتحقؽ مف بيانات العميؿ مف 

والتأكد مف صحة البيانات والمعمومات التي تـ خالؿ إبراز بطاقة ىويتو أو جواز سفره أو أية وثيقة رسمية معتبرة قانونا، 

الحصوؿ عمييا مف العميؿ، وذلؾ مف خالؿ مصادر محايدة وموثوقة  واالتصاؿ بالجيات المختصة المصدرة لموثائؽ 

 الرسمية المثبتة لمبيانات المعطاة لمبنؾ.

مب مف الوكيؿ الذي يجري العممية نيابة عف المتعامؿ إبراز نسخة عف الوكالة مصدقة مف كاتب العدؿ باإلضافة الط . ب

 إلى المستندات المثبتة ليوية كؿ مف الوكيؿ والموكؿ.

في حاؿ التعامؿ مع األشخاص ناقصي أو فاقدي األىمية يجب الحصوؿ عمى المستندات المتعمقة بيـ وبمف يمثميـ  . ت

 وذلؾ وفقا لمبيانات المشار إلييا في البند )أ( أعاله.قانونا 

 -الشخص االعتباري : .2

التعرؼ عمى اسـ الشخص االعتباري وعنوانو ومقره الرئيسي وشكمو القانوني و تاريخ ورقـ تسجيمو وىويات مدرائو  -أ 

براز المستندات التالية مصدقة رسميا:   وا 

 .شيادة التسجيؿ 

 .عقد التأسيس 

 .النظاـ الداخمي 

 .المفوضيف بالتوقيع عنو 

 .بياف ىوية ممثمو القانوني 

                                                           
، 2009( لسنة1، رقـ )الوطنية لمكافحة غسل األموال، تعميمات مكافحة غسل األموال الخاصة بالبنوكمالية، المجنة وحدة المتابعة ال 1
(www.ffu.ps :18/10/2014(، )تاريخ االطالع.) 

http://www.ffu.ps/
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رفاؽ 12يجب التحقؽ مف أسماء المساىميف الذيف تتجاوز ممكيتيـ  -ب  % مف رأس ماؿ الشركة والمستفيديف الحقيقييف وا 

1المستندات المثبتة ليذه البيانات."
 

 والتحقق التعّرف إجراءات توقيت: ثانيا

راءات التعرؼ والتحقؽ مف العميؿ التّيقف الى توقيت اتخاذ تمؾ اإلجراءات، فاألصؿ أف يستمـز اتخاذ المؤسسات المالية إلج

تجرى تمؾ اإلجراءات عند بداية العالقة مع العميؿ الذي ينوي فتح حساب لدى المؤسسة المالية، ولكف ىنالؾ أشخاص ليسوا 

الؾ عمالء يحتفظوف بحسابات قبؿ فرض معايير عمالء، ويقوموف بتنفيذ عمميات مالية بقيمة محددة بشكؿ عارض، وأيضا ىن

 مكافحة غسؿ االمواؿ، لذى فإذا ما كاف ىنالؾ شؾ في صحة بياناتيـ يخضعوف إلجراءات التعرؼ والتحقؽ، حيث حددت

 ، توقيت اتخاذ المؤسسات المالية إلجراءات العناية الواجبة في الحاالت التالية:2(10التوصية رقـ )

 .والعميؿ المالية المؤسسة بيف عمؿ عالقات إقامة .1

 (.يورو/أمريكيا دوالرا ١٠١١١) بو المعموؿ المعيف الحد تتجاوز التي العارضة العمميات تنفيذ .2

 3.البرقية التحويالت .3

 .األمواؿ بغسؿ يتعمؽ اشتباه أي وجود .4

 مدى أو اعميي الحصوؿ سبؽ التي العميؿ تعريؼ بيانات صحة تجاه الشكوؾ بعض المالية المؤسسة يساور عندما .5

 .4كفايتيا

                                                           

 .مرجع سابق تعميمات مكافحة غسؿ األمواؿ الخاصة بالبنوؾ،1 
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( ىي الخدمات المالية التي MVTSعّرفت المذكرة اإليضاحية لمتوصيات األربعيف التحويالت البرقية عمى أنيا: خدمة تحويؿ األمواؿ أو القيمة ) 3
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 عمى ينص لـ انو برغـ ،األمواؿ غسؿ مكافحة بقانوف قرار مف( 6) المادة مف ،(1) الفقرة في الفمسطيني المشرع تبناه ما وىذا

  بأف عمماً  األمواؿ، غسؿ لمكافحة الوطنية المجنة عف تصدر تعميمات إلى ذلؾ أناط بؿ القانوف، في العارضة العممية تحديد

 .1دوالر آالؼ بعشرة العارضة العممية قيمة حددت قد( 2) المادة مف( ب) الفقرة

 :العمالء من التحقق بإجراءات اإلخفاق في المالية المؤسسات عمى القانونية المسؤولية: ثالثا

لؾ يعتبر واجب التعرؼ عمى ىوية األشخاص واجبا أساسيا لنفي الجيالة عف شخصية العمالء لدى المؤسسات المالية، كوف ذ

اإلجراء يتأسس عمى معرفة العميؿ ونفي أو إثبات مؤشرات االشتباه عف عممياتو المالية، بالمقارنة مع بيانات التعرؼ، وفي ذلؾ 

بواجب التعرؼ والتحقؽ، إضافة الى أّف  مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ، ألزمت المؤسسات المالية (6نجد أف المادة )

 فإف لذامجنة الوطنية لمكافحة غسؿ األمواؿ اشتممت عمى إجراءات التعرؼ والتحقؽ  بشكؿ مفّصؿ. ( مف تعميمات ال2المادة )

 عمؿ عالقة إنشاء أو حسابات فتح حاؿ أي والتحقؽ، التعرؼ بواجب اإلخالؿ حاؿ تنعقد المؤسسات عمى القانونية المسؤولية

 .المثبتة المستندات واقع مف الالـز ؽالتحق بإجراء تقـ لـ إذا أو المطموبة، العميؿ بيانات أخذ دوف

اف إجراءات التحقؽ مف ىوية العميؿ ال يمكف أف تعتمد عمى وسائؿ اإلثبات العرفية، بؿ مف خالؿ وسائؿ اإلثبات الرسمية 

 حيث ،القانوف مف( 6) بالمادة اإلخالؿ حاؿ في الجزائية المسؤولية المشّرع رّتب فقد .2القانونية التي تدؿ عمى ىوية العميؿ

 بغرامة أو سنوات ثالث عمى تزيد وال سنة عف تقؿ ال مدة الحبس"...عقوبة عمى 3القانوف مف( 43) المادة مف( 1) الفقرة نصت

 بالعممة يعادليا ما أو أردنيا دينارا ألؼ مائة( 100.000) عمى تزيد وال أردنيًا، ديناراً  آالؼ خمسة( 5.000) عف تقؿ ال

 التعرؼ إجراءات اتخاذ عف المالية المؤسسة امتناع صورة في اإلجرامي السموؾ ويتمثؿ". العقوبتيف ىاتيف بكمتا أو المتداولة

 بأف ويالحظ القانوف، فرضو قد يكوف أف بشرط فعؿ إتياف عف شخصي امتناع بأنو االمتناع ويعّرؼ العمالء، مف والتحقؽ

 .4ؿاألموا غسؿ سموؾ ضمف يندرج ال االمتناع لفعؿ اإلجرامي السموؾ

                                                           
 مرجع سابق.تعميمات مكافحة غسؿ األمواؿ الخاصة بالبنوؾ،  1
 .243(، ص2002 ، )دار الكتب القانونية: مصر،األموال في التشريع المصري والعربي غسلف الرومي، محمد أمي 2
 .24، صمرجع سابققرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ،   3
 .216، صمرجع سابقالرومي،  4
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( 44) المادة منحت فقد عميو، المفروضة لمواجبات المالية المؤسسة مخالفة عمى تترتب التي اإلدارية المسؤولية الى بالنسبة أما

 العقوبات فرض صالحية ،(الماؿ رأس سوؽ ىيئة أو النقد سمطة)1 المشرفة السمطة األمواؿ، غسؿ مكافحة بقانوف قرار مف

 الى األمر يصؿ أف إلى بالتنبيو تتمثؿ والتي اإلدارية العقوبات عمى ونصت الواجبة، العناية تبواجبا اإلخالؿ حاؿ اإلدارية

 .المالية المؤسسة ترخيص سحب

 الثاني: حفظ السجالت:  الفرع

 بجميع األقؿ، عمى سنوات خمس لمدة باالحتفاظ، المالية المؤسسات مطالبة ينبغي: "يمي ما عمى2( 11) التوصية نصت

 الجيات مف المعمومات عمى الحصوؿ بطمبات السريع الوفاء مف لتمكينيا والدولية، المحمية بالعمميات المتعمقة لالزمةا السجالت

 العمالت وأنواع مبالغ ذلؾ في بما الفردية العمميات ىيكمة بإعادة لمسماح كافية السجالت ىذه تكوف أف ويجب. المختصة

 في أوجب الفمسطيني المشرع اوجب وقد". اإلجرامي النشاط لمالحقة دليالً  األمر، لـز إذا لتوفير، وذلؾ وجدت إف المستخدمة،

 فترة وتبدأ سنوات، عشر ىي لمحفظ المشرع اشترطيا التي المدة أف إال السجالت، حفظ المالية المؤسسات عمى( 10) المادة

 أدلة ضياع لعدـ ضمانا وذلؾ الحساب، قفؿ أو المالية، والمؤسسة العميؿ بيف ما العالقة بو تنتيي الذي التاريخ مف الحفظ

 لدى مستندات أية طمب مف القضائية الجيات تتمكف وحتى والعميؿ، المالية المؤسسة بيف العمؿ عالقة انتياء حاؿ في اإلثبات

 .المحاكمة أو التحقيؽ لغايات المالية، المؤسسات

 لدى المؤسسات المالية:الثالث: مؤشرات االشتباه بارتكاب جريمة غسل األموال  الفرع

 إجراءات اتخاذ المالية المؤسسات عمى يجب بمجبيا خاصة، عناية إجراءات بيانو سمؼ كما الواجبة العناية إجراء عممية تعقب

 عمى االشتباه مؤشرات تتأسس االشتباه، بمؤشر لمخروج لدييا العميؿ وممؼ تتفؽ ال التي والمعقدة الكبيرة العمميات تجاه معززة

 حجـ مقارنة المالية لممؤسسة يمكف الفيـ ىذا خالؿ فمف بيانيا، السالؼ لعمالئيا، المالية المؤسسة وفيـ الواجبة، العناية اتبيان

 مابيف التناسب عدـ حاؿ اشتباه بواقعة والخروج الحقيقي، االقتصادي نشاطو  طبيعة مع العميؿ بيا يقـو التي العمميات

 مؤشر اكتشاؼ في قصورىا يستتبع الواجبة العناية بإجراءات المالية المؤسسات التزاـ عدـ أف الفيـ ذلؾ عمى وينعقد االمريف،
                                                           

( مف 1ية واألعماؿ  والميف غير المالية، استنادا لممادة )السمطة المشرفة: ىي السمطة التي تعيد إلييا القوانيف بالرقابة واإلشراؼ عمى المؤسسات المال 1
 .2007( لسنة9قرار بقانوف مكافحة غسؿ االمواؿ رقـ )
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حصائيات دراسات عمى بناء الدولية المعايير تبّنت وقد االشتباه،  بغسؿ االشتباه عمى لالستدالؿ استرشادية لمؤشرات دولية وا 

 :يمي لما وفؽ االشتباه مؤشرات عمى1عميماتبالت المرفقة األمواؿ غسؿ مكافحة إرشادات نصت حيث األمواؿ،

 :وتشمل نقدا تتم التي والمصرفية المالية العمميات: أوال

 .شركة أو طبيعيا شخصا كاف سواء العميؿ نشاط مع يتناسب ال بما عادية غير بصورة الكبيرة النقدية اإليداعات .1

 .العميؿ نشاط مع محددة منيةز  فترة خالؿ مجموعيا يتناسب ال التي المتكررة النقدية اإليداعات .2

 إلى  الحساب مف الودائع تحويؿ تـ إذا وخصوصا واضح سبب دوف شخص ألي النقدية الودائع في ضخمة زيادة .3

 .قصيرة زمنية فترة وخالؿ الشخص ذلؾ مع واضح ارتباط ليا يظير ال جية

 وبدوف لمتداوؿ القابمة األخرى األدوات أو المصرفية الحواالت استخداـ مف بدال النقدية واإليداعات السحوبات استخداـ .4

 .واضح مبرر

 . واضحة أسباب دوف كبيرة فئات مف نقدية بأوراؽ صغيرة فئات مف النقدية األوراؽ مف كبيرة كميات تبديؿ .5

 .النقدي الدفع بتعميمات مصحوبة الخارج مف واردة حواالت استخداـ أو فمسطيف خارج إلى كبيرة مبالغ تحويؿ .6

 المصرؼ، موظؼ مع المباشر لالتصاؿ تفاديا( اآللية الصرؼ أجيزة) باستخداـ عادية غير كبيرة يةنقد إيداعات .7

 .المعني لمشخص االعتيادي الدخؿ أعماؿ مع تتماشى ال اإليداعات تمؾ كانت إذا وخصوصا

 عف نيابة خاصأش عدة قبؿ مف بذلؾ القياـ أو لمبنؾ فروع عدة لدى كبيرة نقدية عمميات عدة بتنفيذ العميؿ قياـ .8

 اليـو نفس في وذلؾ العميؿ

 غير لمعمميات الخاصة العناية إجراءات اتباع بوجوب معرفتو لدى إيداعو المراد المبمغ مف جزء باسترجاع العميؿ قياـ .9

 .التعميمات ضمف الواردة المعتادة

 .كبيرة وبمعدالت قديمة أو بالية شبو أو مزيفة نقدية أوراؽ تتضمف نقدية إيداعات .10

 .مقبوؿ أو مقنع مبرر دوف ألرصدتو والسريع المفاجئ بالسحب العميؿ اـقي .11

 

                                                           
 . مرجع سابقتعميمات مكافحة غسؿ األمواؿ الخاصة بالبنوؾ،  1
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 األشخاص حسابات:  ثانيا

يداع الشخص، لنفس متعددة بحسابات االحتفاظ .12  مجموعيا في تشكؿ بحيث الحسابات تمؾ مف كؿ في نقدية مبالغ وا 

 .الشخص ذلؾ عمؿ طبيعة مع يتناسب ال بما كبيرا مبمغا

نما  العميؿ، نشاط طبيعة مع منسجمة ظاىرىا في خالليا مف المنفذة الحركات طبيعة تبدو ال حسابات وجود .13  يتـ وا 

 .بنشاطو أو الحساب بصاحب عالقة لو ليس أو واضح غير لغرض  كبيرة نقدية مبالغ توزيع أو/و لتمقي استخداميا

 واحد، حساب إلى اباتالحس تمؾ  أرصدة تحويؿ ثـ واحدة، جغرافية منطقة ضمف مصارؼ عدة لدى حسابات فتح .14

 .خارجية  جية الى المتجمع المبمغ تحويؿ ثـ ومف

 العالقة مع منسجمة تبدو ال ولكنيا الحساب، صاحب لصالح ومجيرة كبيرة، بمبالغ ثالثة أطراؼ شيكات إيداع .15

 .عممو بطبيعة أو الحساب بصاحب

 تسمـ حساب مف أو نسبيا صغيرة  أنياب خاللو مف المنفذة السحوبات تتصؼ حساب مف كبيرة نقدية سحوبات تنفيذ .16

 .الخارج مف متوقعة غير كبيرة أمواال

 .مقبوؿ تفسير بدوف معيف حساب في مبالغ بإيداع األشخاص مف كبير عدد قياـ .17

 نفس ضمف العاممة المماثمة الشركات عف واضح بشكؿ تختمؼ التجاري نشاطو عف مالية بيانات بتقديـ العميؿ قياـ .18

 .القطاع

 .قانوني حسابات مدقؽ مف عمييا ومصادؽ مدققة غير مالية بيانات بتقديـ نسبًيا الكبير النشاط ذات كاتالشر  قياـ .19

 ، الشيكات ىذه إيداع مقابؿ حساباتيا مف كبيرة نقدية سحوبات بأي  عمالئيا مف شيكات تقبؿ التي الشركة قياـ عدـ .20

 .أخرى دخؿ مصادر وجود إمكانية الى يشير مما

 .بو الخاصة البيانات مع يتناسب ال وبما العميؿ حساب إدارة طريقة في ريجوى تغيير حدوث .21

 .منتظًما غير أو قميال نشاًطا تظير التي المؤسسات أو الشركات حسابات .22

 الحواالت: ثالثا

 .العميؿ نشاط مع يتناسب ال بما النقدي الدفع بتعميمات المصحوبة خاصة كبيرة بمبالغ تحويالت تمقي .1
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 .المخدرات زراعة أو تجارة مثؿ معينة بجرائـ تشتير مناطؽ مف منتظـ بشكؿ كبيرة بمبالغ تحويالت تمقي  .2

 .نشطة غير حسابات عمى الخارج مف تحويالت تمقي  .3

 .دفعات عدة عمى أو واحدة دفعة عمى سواء مباشرة الخارج الى الحساب في اإليداعات تحويؿ  .4

 .أخرى حسابات أو أطراؼ بيف فيما ؿاألموا لتحويؿ وسيط كحساب لحسابو العميؿ استخداـ  .5

 .كبيرة مبالغ مجمميا في تكوف ،(أسبوعيا يوميا،) متماثمة بمبالغ التحويالت  .6

 مف أقؿ منيا كؿ المختمفة الدفع أدوات مف العديد باستخداـ البنؾ لدى بحساب يحتفظ ال لشخص تحويالت إجراء  .7

 .التعميمات ضمف الوارد الحد

رساليا شيكات إلى  قيميا لتحويؿ ميماتبتع مصحوبة واردة حواالت  .8  .البنؾ لدى حساب لديو ليس لشخص بالبريد وا 

 .المصرفية لمسرية مالذا بأنيا تتميز دوؿ إلى  كبيرة بمبالغ حواالت إصدار  .9

 لطرؼ الدفع بيدؼ قيميا تسمـ فور مختمفة نقدية أدوات لشراء لحسابو الواردة الحواالت قيـ باستخداـ المستفيد قياـ  .11

 .آخر

 طبيعة مع يتناسب ال وبما القيـ، ىذه مثؿ تسمـ الحساب ليذا يسبؽ لـ كبيرة بمبالغ حواالت الحسابات أحد استالـ  .11

 .العميؿ نشاط

 .خارجي دولي مصدر ذات أمواؿ أنيا يدعي ألمواؿ خارجية حواالت بإجراء متكرر بشكؿ العميؿ قياـ  .12

 .رابع أو ثالث طرؼ  إلى  تحويميا ثـ ومف حسابو في لحاممو أدوات بإيداع العميؿ قياـ .13

 .التعميمات ضمف الوارد الحد عف تقؿ بمبالغ حواالت أو نقدية إيداعات  صرافة لشركة مفتوح حساب تمقي .14
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  األمانات صناديق: رابعا

 .بو الخاصة لمخزينة عادي غير بشكؿ متكررة بزيارات العميؿ قياـ .1

 في الخدمة ىذه توافر حالة في خاصة واضح مبرر دوف بخزائف عادي غير بشكؿ المقيميف غير العمالء احتفاظ .2

 .بيا يقيموف التي بالمنطقة العاممة البنوؾ

 .الخزائف مف العديد يستأجروف الذيف العمالء .3

 باالستثمار صمة ذات تعامالت: خامسا

 الظاىرة المكانة مع امالئم ذلؾ يبدو ال حينما المصارؼ، لدى األمانات صناديؽ في بيا لالحتفاظ مالية أوراؽ شراء .1

 .لمشخص

 معروفة بمداف في كانت إذا خصوصا  الخارج في تابعة شركات أو شركة ودائع حجز مقابؿ اقتراض صفقات إجراء .2

 .لممخدرات مسوقة أو/ و منتجة بأنيا

 ال ستثماراال حجـ يكوف حينما المالية األوراؽ أو األجنبية المعامالت في لالستثمار الخارج مف كبيرة مبالغ إدخاؿ .3

 .لمعميؿ المالي الوضع طبيعة مع يتناسب

 .عادية غير تبدو ظروؼ وفي متكرر بشكؿ مالية أوراؽ بيع أو شراء .4

 ومكانتو العميؿ نشاط مع انسجاـ وجود عدـ مع البنؾ، لدى األمانات صناديؽ في بيا لالحتفاظ مالية أوراؽ شراء .5

 .المالية

 االستثمار وسائؿ أو الرسـو مثؿ االستثمارية الحسابات حوؿ اتخاذىا واجبال العادية بالقرارات العميؿ اىتماـ عدـ .6

 .المناسبة

 .الصغيرة النقدية العمميات مف سمسمة طريؽ عف كبير مالي مركز بتصفية العميؿ قياـ .7
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 ضمف دالوار  الحد مف أقؿ وبمبالغ كاونتر شيكات أو سياحية شيكات أو دفع أوامر أو نقدية دفعات بإيداع العميؿ قياـ .8

 .استثمار حساب لتمويؿ التعميمات

 ال االستثمار حجـ يكوف حينما المالية األوراؽ أو األجنبية العمالت في لالستثمار الخارج مف كبيرة مالية مبالغ إدخاؿ .9

 .لمعميؿ المالي الوضع طبيعة مع يتناسب

 المالحقة والتحقيق في جرائم غسل األموال إجراءات: الثاني المطمب

تقـو المؤسسة المالية بإبالغ وحدة المتابعة  ،اسس االشتباه بأف العممية المالية قد تتضمف جريمة غسؿ األمواؿ توافر عند

عمى نموذج معد ليذا الغرض، وىنا يأتي دور وحدة المتابعة المالية في جمع وتحميؿ المعمومات مف كافة السمطات  1المالية

مف وقائع االشتباه والتي تبنى عمى مؤشرات مالية باألساس، والخروج إـّ بنفي المختصة والجيات ذات العالقة، بغرض التيقف 

اإلشتباه وبالتالي حفظ الممؼ، أو بتعزيز اسس اإلشتباه بأف العمميات المالية تتضمف جريمة غسؿ األمواؿ، فتقـو الوحدة بإحالة 

كبي جريمة غسؿ األمواؿ، بما ييدؼ في النياية الى تقريرىا الى النيابة العامة والتي تتولى تحرؾ الدعوى العمومية ضد مرت

 إحالة الممؼ الى المحكمة المختصة.

 األول: اإلبالغ عن االشتباه بجريمة غسل األموال الفرع

عف العمميات 2( مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ عمى المؤسسات المالية إبالغ وحدة المتابعة المالية 14أوجبت المادة )

االشتباه ال يشترط العمـ اليقيني بأف العمميات تنطوي عمى جريمة غسؿ  و و بأنيا تتضمف جريمة غسؿ األمواؿ، التي يشتب

األمواؿ حتى يتـ اإلبالغ، فمتى توافرت مؤشرات االشتباه يقع لزاما عمى المؤسسات المالية إبالغ وحدة المتابعة المالية فورا عف 

( إذ تنص عمى أف "في حاؿ اشتباه المؤسسة المالية أو كاف لدييا 20عت إليو التوصية )واقعة  االشتباه. وىذا ما يتفؽ مع ماد

بأسباب معقولة لالشتباه بأف األمواؿ ناتجة عف نشاط إجرامي أو تمويؿ اإلرىاب، فإنو يجب عمييا إبالغ وحدة التحريات المالية 

                                                           
1

 بأّٖا اىَشتبٔ اىعَيياث عِ اىتقارير استالً بٖا أّيط ٗاىتي األٍ٘اه غسو ٍنافحت بقاُّ٘ قرار ٍِ( 23) اىَادة بَ٘جب اىَْشأة اىَاىيت اىَتابعت ٗحذة  

. ىالشتبآ اىَعق٘ىت االسس ت٘افر ىذٙ اىعاً اىْائب اىٚ اىتقارير ٗإحاىت ٗتحيييٖا، اىَختصت اىٖاث مافت ٍِ اىَعيٍ٘اث ٗجَع األٍ٘اه، غسو جريَت تتضَِ

 .2227 ىسْت( 9) رقٌ األٍ٘اه غسو ٍنافحت بقاُّ٘ قرار ٍِ( 23) اىَادة أّظر: ىيَسيذ
، عمى إنشاء وحدة المتابعة المالية كوحدة مستقمة لمكافحة جريمة غسؿ 2007( لسنة9( مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ رقـ )23نصت المادة ) 2

باستالـ وطمب المعمومات المتعمقة بالعمميات التي يشتبو بأنيا تتضمف  تشكؿ مركز معمومات وطني ومقرىا سمطة النقد وتتولى االختصاصاتو األمواؿ 
 عمميات غسؿ أمواؿ مف الجيات الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف، وتحميميا، وفؽ نص.
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نطاؽ اإلبالغ عمى حاالت اإلشتباه  ضّيؽع الفمسطيني قد بالذكر، بأف المشر  جدير. 1فوًرا عف شكوكيا وذلؾ بموجب القانوف"

 بارتكاب جريمة غسؿ األمواؿ ولـ ينص عمى حاالت اإلشتباه بتمويؿ اإلرىاب كما نّصت عميو التوصية.

بالشبية حالة ذىنية تقـو بنفس المنوط بو اإلبالغ، ويصح معيا بأف العمميات المالية التي تجري  يقصدبانو  البعض يرى

ف جريمة غسؿ األمواؿ، وتقدير توافر ىذه الشبية أمر يستقؿ بو مف يتحمؿ مسؤولية اإلبالغ، ويخضع تقديره في ىذا تتضم

لشبية ال ترتقي الى مرتبة الدالئؿ، وىو األمر الذي كاف محؿ  اعتراض، وىنالؾ رأي يعتبر فا. 2الصدد لرقابة محكمة الموضوع

تضمف جريمة غسؿ أمواؿ مف عدمو ليس عمال مف أعماؿ التحري أو التحقيؽ أف  االشتباه المصرفي في كوف عممية ما ت

نما ىو عمؿ مصرفي تطبيقا لقاعدة اعرؼ عميمؾ، ويتـ وفقا لقواعد وأصوؿ مصرفية مستقرة وضمف االطار الذي  الجنائي، وا 

العممية التي يتناوليا يختمؼ  حدده القانوف، وىي مجموعة مف االشارات واالمارات التي توحي لموظؼ البنؾ المختص بأف نمط

عف األنماط المعتادة لمعمميات المماثمة مما يدعوه إلى االنتباه والتدقيؽ في فحص العممية لمزيد مف التعرؼ عمييا لفيـ أساسيا 

 .3وطبيعتيا والدوافع الييا والغرض منيا

 :اإلبالغ إجراءات: أوال

عنى أنو ال يقتصر إبالغ وحدة المتابعة المالية عف واقعة االشتباه كما يجري تستمـز عممية االبالغ إطارا منيجيا لمقياـ بو، بم

بإطار  التّقيدالمؤسسات المالية  عمى يجباإلبالغ عف أية واقعة جرمية، وذلؾ ينطمؽ مف الطبيعة الخاصة لتمؾ الجريمة، حيث 

خالؿ تعبئة نماذج تقرير االشتباه  مفاألمواؿ، محدد لمؿء تقرير االشتباه عف العمميات التي يشتبو بأنيا تتضمف جريمة غسؿ 

المعتمد مف المجنة الوطنية لمكافحة غسؿ األمواؿ، سواء الخاصة منيا بالمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، كما 

اليد لوحدة المتابعة وتستمـز عممية اإلبالغ إرفاؽ البيانات والمعمومات ذات العالقة باالشتباه، ويسّمـ التقرير بالظرؼ المختـو ب

 المالية.

                                                           
The FATF Recommendations, supra note 5, p19 .

 1
 

 . 232، صمرجع سابقالرومي،  2
 .234، صالمرجع السابق 3
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 االشتباه تقرير عناصر: ثانياً 

يجب أف يشتمؿ عمى عمى عناصر تقرير االشتباه والذي 1 تعميمات مكافحة غسؿ األمواؿ الخاصة بالبنوؾ مف( 6نصت المادة )

حديد المبالغ محؿ العممية وكذلؾ، ت ،بياف العممية المشتبو فييا وأطرافيا وظروؼ اكتشافيا وحالتيا الراىنة عمىالمعمومات 

سباب ودواعي االشتباه التي استند إلييا المدير المسؤوؿ لدى البنؾ عف مكافحة غسؿ ألإضافة  ،المشتبو فييا وطبيعة العممية

 يمّكف سميما أساسا تكوف حتى ممنيجة أصوؿ وفؽ تتـ اإلشتباه حاالت عف اإلبالغ عممية بأف يتضح وبيذا ،األمواؿ وتوقيعو

 ذلؾ، عمى بناء إجراءاتيا إتخاذ مف المالية لمتابعةا وحدة

حالة االشتياه، وأف تمؾ االسس يتوجب اإلبالغ عنيا في إطار منيجي واضح، ومف ىنا جاء الواجب عمى المؤسسات  عف

ّيف، بناء المالية اإلبالغ عف تمؾ المؤشرات عمى نموذج تقرير اإلشتباه،  فعمى سبيؿ المثاؿ، عندما يتـ اإلبالغ عف شخص مع

عمى عمميات مالية مشبوىة، فالوحدة بحاجة لمعرفة تفاصيؿ العمميات المالية وتواريخيا وحجميا وأسباب االشتباه، فقد يكوف 

  حجـ العمميات المالية كبيرا إال أف طبيعة نشاط العميؿ تتناسب مع تمؾ العمميات، 

 اإلبالغ مسؤولية: ثالثاً 

تناط ىذه المسؤولية بما يعرؼ ببمراقب االمتثاؿ لدى المؤسسة المالية، ويفيـ مف و لمالية، اإلبالغ عمى المؤسسة ا واجب يقع

 وذلؾإدارة المؤسسة المالية،  اوذلؾ بأف تمؾ العممية منوطة بو حصرا، وال يصح اإلبالغ مف أي مف موظفي المؤسسة المالية، 

جب أف يتمتع مراقب االمتثاؿ باالستقاللية في أداء واجباتو، يف ،تمارس ىذه الميمة بشكؿ فّعاؿ دوف أي تأثير مف اإلدارة كي

 تجاريةمجمس اإلدارة، حيث أف المؤسسة المالية باألصؿ ىي شركة  معذلؾ، يتـ حصر عالقة مراقب االمتثاؿ  ولضماف

ف مجمس اإلدارة وبالتالي تيدؼ تمؾ المؤسسة  إلى تحقيؽ الربح، مما يجعؿ ىنالؾ تأثيرا عمى عممية اإلبالغ، إضافة إلى أ

بالعادة يمثؿ المساىميف، وييدؼ  إلى حمايتيـ مف أية مخاطر قد تؤدي  إلى المساءلة القانونية لممؤسسة المالية، وبالتالي تأثر 

 مراكز المساىميف.

                                                           

 .مرجع سابق، غسؿ األمواؿ الخاصة بالبنوؾتعميمات مكافحة  1 
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الية اوجبت عمى المؤسسات الم قد( مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ االمواؿ 11( مف المادة )2ذلؾ نجد بأف الفقرة ) ولتحقيؽ

تعييف مسؤوال لالتصاؿ )مراقب االمتثاؿ( مع الوحدة، ومراقبة االمتثاؿ إلجراءات مكافحة غسؿ األمواؿ، وكي يتولى المسؤولية 

( مف تعميمات مكافحة غسؿ األمواؿ الخاصة بالبنوؾ، واجبات 8عف تنفيذ أحكاـ القانوف داخؿ المؤسسة، كما حددت المادة )

تدريب الموظفيف لتعزيز قدراتيـ لكشؼ عمميات و  ،تصاؿ مع الوحدة لمتابعة اإلجراءات الالزمةاال في تتمثؿمسؤوؿ اإلخطار 

 وكذلؾ، وضع دليؿ إجراءات داخمي لاللتزاـ بأحكاـ القانوف والموائح والتعميمات الصادرة بموجبو. ،غسؿ األمواؿ

األسس أو تنفى، وأف عممية اإلبالغ ىي استثناء لقيد  تمؾاالسس المعقولة لإلشتباه  فقد تتأكد  وجود عفتتمحور عممية االبالغ 

السرية المفروضة عمى حسابات العميؿ سواء أكاف عميال لدى مصرؼ أو مؤسسة وساطة مالية أو أي مؤسسة مالية خاضعة 

يمجأ العميؿ  لمقانوف، وأف عممية إشعار العميؿ بأف ىنالؾ إبالغا قد أجري بحقو ستزعزع ثقة الجميور بالمؤسسات المالية، وقد

إذا ما عمـ بذلؾ إلى سموؾ قد تكوف نتيجتو ضياع األمواؿ مف وجو العدالة والتي قد تكوف محال لمحجز أو المصادرة ألف 

( مف قرار 16جريمة غسؿ األمواؿ تتأسس عمى األمواؿ غير المشروعة الناتجة عف الجرائـ المحددة، لذى حظرت المادة )

 1بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ.

 والمصرفية المالية العمالء لسرية القانونية الضمانات عمى اإلبالغ أثر: رابعاً 

ونجد ليذا مثاال في العالقة بيف  .2،مع الكثير مف الميف الحفاظ عمى السرية المينية والخصوصية الشخصية التعامؿ يتطمب

، ألنو بغير ىذا تنيار الثقة بيف الطرفيف، وىذه الخصوصية تطاؿ الميف األخرى مثؿ الموكؿالطبيب والمريض وبيف المحامي و 

الميف المصرفية، حيث تنشأ العالقة المصرفية بيف البنؾ والعمالء وتزداد متانة نتيجة لمثقة المتبادلة والتي مردىا الى سرية 

يا اال في الحاالت التي ينص عمييا القانوف،  وانطالقا المعمومات الخاصة بالعميؿ، والتي يحظر كشفيا، أو اطالع الغير عمي

                                                           
( مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ:"عمى المؤسسات المالية، أو مديرييا أو مسئولييا أو موظفييا اإلفصاح لعمالئيـ أو أي 16نّصت المادة )  1

مة غسؿ أمواؿ، أو أنو يجري أو تـ أو سيتـ رفعو لموحدة، أو طرؼ ثالث بأنو جرى تقديـ معمومات لموحدة. أو بأنو تـ رفع تقرير يتعمؽ باالشتباه في جري
(، اجراء االتصاالت المتعمقة باالشتباه في 6( مف المادة )2بأنو تـ إجراء تحقيؽ حوؿ غسؿ األمواؿ أو سيتـ إجراؤه، وقد استثنى المشّرع في الفقرة )

ت المالية واألعماؿ والميف غير المالية والمستشاريف القانونييف، والسمطات جريمة غسؿ األمواؿ بيف المديريف والمسؤوليف والموظفيف في المؤسسا
 المختصة المعنية".

َا ينتَٔ اىَرء في ّفسٔ، أٗ ٍا يسّرٓ اإلّساُ ٍِ أٍرٓ، ٗقذ رٕب اىفقٔ اىفرّسي بتعريف اىسر عيٚ أّ مو ٍا يضر افشاؤٓ باىسر في اىيغت  يعرف 2

صالح، نبيو  اُ اىسريت تٖذف اىٚ تسٖيو ٍَارست اىَْٖت اىَصرفيت،  ألّٖا تعسز اىثقت بيِ اىجَٖ٘ر ٗاىَصرفبسَعت ٍ٘دعٔ، أٗ مراٍتٔ، ٍٗع رىل ف
 .89، صمرجع سابق
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مف ىذا المبدأ حرصت األعراؼ، والتقاليد المصرفية عمى مبدأ السرية المصرفية، وأصبح ىذا المبدأ حجر زاوية في العمؿ 

حدى الركائز واألعمدة األساسية التي يقـو عمييا ذلؾ العمؿ  .1المصرفي وا 

، فظير ىذا المبدأ أماـ المحكمة العميا اإلنجميزية المصرفية السرية حماية مبدأاما في تطوير لعب القضاء اإلنجميزي دورا ى

قضت المحكمة العميا أف االلتزاـ بالسرية  ذلؾ وفي(، 1924وىي قضية "توينر" ضد بنؾ اإلتحاد الوطني البريطاني عاـ )

عمى البنؾ الحفاظ  يوجبوجب ىذا العقد ىنالؾ شرط حتمي المصرفية ىو التزاـ قانوني نتيجة لمعقد بيف البنؾ والعميؿ، وبم

التزاـ قانوني وتعاقدي وأخالقي، وبأف  مف نابع واجبو اعتبار عمىالمحكمة التزاـ البنؾ  واسستعمى السرية المصرفية وكتمانيا، 

 .2 إخالؿ البنؾ بيذا االلتزاـ يرّتب عميو التعويض عف األضرار التي لحقت بو

ات المصرفية مف الناحية القانونية مف أساسيات العمؿ المصرفي، وىي أحد المبادئ المستقرة في العرؼ تعد سرية العممي

يذا المبدأ، يمتـز المصرؼ بحفظ سرية األعماؿ العائدة لمعميؿ، ويشمؿ ذلؾ االحتجاج بسرية حسابات العميؿ ل ووفقاالمصرفي 

ؾ في مواجية محاوالت االطالع عمييا سواء مف جانب األشخاص أو وجميع النشاطات المالية المرتبطة بيذه الحسابات، وذل

تستقي السرية المصرفية قوتيا ليس مف خالؿ و  3 .الجيات العامة، ما لـ يكف ىناؾ نص قانوني أو اتفاؽ يقضي بغير ذلؾ

تالي يعتبر التعدي عمى نصوص القانوف بؿ أف ذلؾ المفيـو ينبع مف مفيـو الحقوؽ الشخصية التي أقرتيا معظـ الدساتير، وبال

 .4الحقوؽ التي يكفميا الدستور مف حؽسرية حسابات العمالء تعديا عمى 

  فمسطين في المصرفية السرية أحكامخامسًا: 

وعدـ إفشاء معموماتو أو بياناتو الخاصة، سواء في  المصرفيةقانونيًا لضماف سرية العميؿ  أحكاماً المشّرع الفمسطيني  وضع

( مف قرار بقانوف المصارؼ عمى القيود 32( مف المادة )2الفقرة ) بينتة المصرفية أو غير المصرفية، فقد المؤسسات المالي

: "عمى جميع أعضاء مجمس إدارة المصرؼ الحالييف مايمي عمىوالضوابط لحماية سرية العمالء الخاصة حيث نّصت 

                                                           
 .63، ص، مرجع سابقنادر موسى 1
 .64ص، المرجع السابق 2

، العدد األوؿ:  27دية والقانونية، المجمد )مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصا، السرية المصرفية في التشريع السوريأديب ميالة، مي محرزي،   3
 .8( ص2011

)رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ ،حدود التزام البنك بالسرية المصرفية واآلثار القانونية المترتبة عند الكشف عنيامناع سعد العجمي،   4
 .1( ص2010األوسط:
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اريف والمتعاقديف الخارجييف في المصارؼ ومؤسسات اإلقراض والسابقيف، والمسؤوليف الرئيسييف، والموظفيف والمدققيف والمستش

المتخصصة الحفاظ عمى سرية المعمومات والمستندات المتعمقة بالعمالء والتي تصؿ إلييـ بحكـ أدائيـ لمياميـ، وال يجوز ألي 

باالطالع عمييا، منيـ إفشاء أي مف ىذه المعمومات أو السماح لمغير مف خارج المصرؼ أو مؤسسة اإلقراض المتخصصة 

ويسري ىذا الحظر عمى كؿ مف يطمع بحكـ مينتو أو وظيفتو أو عممو بطريؽ مباشر أو غير مباشر عمى تمؾ البيانات 

 ب. حكـ قضائي صادر عف محكمة فمسطينية" ،أ. موافقة العميؿ الخطية :والمعمومات، ما لـ يكف ىذا االطالع بموجب ما يمي

شراؼ ورقابة سمطة النقد والتي تشمؿ ال الخاضعةع قد فرض حظرا عمى المؤسسات المالية يتضح مف ىذا النص، بأف المشرّ 

حكـ  باستصدارقيدت اإلستثناءات عمى المبدأ باإلطار العاـ  وقدالمصارؼ والصّرافيف ومؤسسات اإلقراض المتخصصة، 

بالعميؿ والمشمولة بحظر السرية، حيث قضائي، حيث ال يكتفي أف يذيؿ طمبا الى المحكمة لمحصوؿ عمى المعمومات الخاصة 

موافقة العميؿ عمى التصريح بسريتو المصرفية، ب متعمؽأف النص جاء صريحا بإشتراط الحكـ القضائي، واإلستثناء اآلخر، 

( 32وأيضا تشدد المشّرع ىنا باشتراطو اف تكوف الموافقة خطية، كما يشار ىنا الى اإلستثناءات التي نصت عمييا المادة )

التي استثنت سمطة النقد الفمسطينية في حدود أدائيا لمياميا، بمعنى أف اإلستثناء مقّيد، بمعنى أف اإلطالع عمى البيانات مف و 

خالؿ صالحيات وأدوار سمطة النقد في الرقابة واإلشراؼ عمى القطاع المصرفي أو مؤسسات اإلقراض المتخصصة. كما 

لمفئات المذكورة أعاله، المدققيف والمستشاريف والمتعاقديف  إضافة ،شمؿلي بوبؿ توّسع  ا الحظر،ذباف المشّرع لـ يكتؼ بي يالحظ

 الخارجييف إضافة الى أي شخص يّطمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة عمى بيانات العميؿ.

لؾ بفرض غرامة (، وذ32( العقوبات عمى مخالفة أحكاـ السرية المنصوص عمييا في المادة )53فرض المشرع في المادة ) وقد

( مائتيف وخمسيف ألؼ دوالر أمريكي أو ما 250.000( خمسة آالؼ دوالر أمريكي وال تزيد عمى )5.000مالية ال تقؿ عف )

 يعادليا مف العمالت المتداولة في فمسطيف، وما يتبع ذلؾ مف مسؤولية مدنية أو جزائية وفقًا ألحكاـ أي تشريع آخر. وبشأف 

عمى السوؽ أو مديريو أو مسئوليو أو موظفيو أو مركز  1( مف قانوف األوراؽ المالية13رت المادة )لسرية المالية فقد حظا

األعضاء وممتمكاتيا أو معامالت الشركات و اإلفصاح ألي شخص عف المعمومات المتعمقة بمعامالت شػركات األوراؽ المالية 

ناء ما يسمح بو ىذا القانوف أو قواعد السوؽ، إال إذا كانت ىذه المدرجة وممتمكاتيا أو معامالت المستثمريف وممتمكاتيـ باستث

                                                           
 .19، ص28/2/2005العدد الثالث والخمسوف، ، جريدة الوقائع، 2004( 12قانوف األوراؽ المالية رقـ ) 1

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getlist.asp?issue=53
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المعمومات عامة، وال ينطبؽ ىذا الحظر عمى المعمومات المطموب توفيرىا لمييئة بموجب ىذا القانوف أو الموائح أو بقرار 

 .قضائي

سمطة الرقابية واالشرافية الخاضعة ال يقتصر حظر إفشاء المعمومات عمى المؤسسات المالية غير المصرفية، بؿ أيضا عمى ال

. يحظر عمى أعضاء مجمس اإلدارة وموظفي 1: "اآلتيعمى  1( مف قانوف ىيئة سوؽ رأس الماؿ10إلييا، حيث نصت المادة )

الييئة استغالؿ أية معمومات داخمية أو سرية وصمت إلييـ بحكـ مناصبيـ أو أف يستغموا ىذه المعمومات لتحقيؽ مكاسب مادية 

. يحظر عمى أعضاء مجمس اإلدارة وموظفي 2معنوية لمصمحتيـ الخاصة أو لمصمحة الغير بشكؿ مباشر أو غير مباشر. أو 

الييئة والمتعاقديف معيا إفشاء أية معمومات أو بيانات وصمت إلييـ نتيجة لعالقتيـ بالييئة، ألي شخص مف غير مسئولي أو 

الييئة وضع نظاـ تحدد فيو المعمومات السرية الواجب عدـ إفشائيا وتحدد  . عمى3موظفي أو خبراء الييئة وفقا لمقانوف. 

العقوبات الواجب إنزاليا بحؽ مف يخالؼ النظاـ مف األعضاء الحالييف والسابقيف لمجمس إدارة الييئة وموظفييا والمتعاقديف 

 معيا، وذلؾ بيدؼ منع تضارب المصالح والنشاطات المحظورة األخرى".

بيانو حوؿ أحكاـ السرية المصرفية والمالية سواء في لمؤسسات المصرفية أو المؤسسات غير المصرفية بأف  يتضح مما ورد

سرية المعمومات الخاصة بالعميؿ مصونة، واإلستثناء الوارد والذي تجمع عميو جميع النصوص التشريعية قد انصب عمى 

  موافقة العميؿ الخطية أو الحصوؿ عمى حكـ قضائي.

  السرية استثناءات سادساً:

يرى البعض أف المشرع بنصو عمى واجب اإلبالغ في حاؿ االشتباه بأف العمميات المالية يشتبو بأنيا تتضمف جريمة غسؿ 

باحتو تقديـ معمومات وبيانات مخالفة لمقواعد المفروضة عمى سرية ىذه المعمومات ودوف تخوؼ مف المسؤولية إنما  األمواؿ، وا 

انو   وبخاصةع لـ يقرر أي رقابة قضائية عمى عممية اإلبالغ، ر الحسابات المصرفية والسيما أف المش يكوف قد أىدر سرية

سرية الحسابات  حماية التزاـالباب عمى مصراعيو لمتحمؿ مف  فتحمف شأنو  مااكتفى بمجرد الشبية في العممية المالية، 

ات المالية في عمميات غسؿ األمواؿ، كونو القطاع األىـ في تنفيذ نظرا  الستغالؿ غاسمي األمواؿ لممؤسس. اال أنو و 2المصرفية

                                                           
 .10، صمرجع سابق، قانوف ىيئة سوؽ رأس الماؿ 1
 .237، صمرجع سابقمحمد الرومي،  2
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العمميات المالية لمعمالء، فقد أصبح مف المزـو  ازداؿ الستار عف معمومات العميؿ حاؿ االشتباه بأف ىنالؾ عمميات مالية 

المالية سيعّرض المؤسسات  مشبوىة يقـو بتنفيذىا، حيث أف الحصانة ليست عمى إطالقيا، وأف استغالؿ العميؿ لممؤسسات

 المالية لممسائمة القانونية والمخاطر سواء عمى المستوى الدولي أو المحمي.  

أوجبت أف تضمف البمداف أال تحوؿ قوانيف سرية المؤسسات المالية دوف تنفيذ  قد( 9سبيؿ ذلؾ، نجد اف التوصية ) وفي

، أحكاـ السرية المصرفية أماـ تنفيذ أحكاـ القانوف، 2مف القانوف( 46مادة )، كما استثنت ال1توصيات مجموعة العمؿ المالي

وذلؾ بعدـ جواز التذرع بأحكاميا وبعدـ إفشاء أو إبراز أية معمومات تتعمؽ بمكافحة جريمة غسؿ األمواؿ، وىذا يعتبر نصا 

ا األمر ال يسري عمى مقيدا لنصوص السرية المصرفية المفروضة عمى بيانات العميؿ الخاصة لدى المصرؼ، إال اف ىذ

إطالقو، بؿ أف االستثناء تنفيذا ألحكاـ القانوف حصرا، وىذا ما يستتبع  انحصار  االستثناء عمى توافر واقعة االشتباه بارتكاب 

 جريمة غسؿ األمواؿ.

عمؿ المؤسسات ( قد اقصر االستثناءات في اطار السرية المصرفية مغفال سرية 46حظ بأف المشّرع الفمسطيني في المادة )يال

( مف المادة 3-( مف التوصيات األربعيف. فقد استثنت الفقرة )د9) ةالمالية في نطاقيا األوسع، وىذا ما نّصت عميو التوصي

 ، قيود السرية تنفيذا لمتطمبات قانوف مكافحة غسؿ األمواؿ.3( مف قرار بقانوف المصارؼ32)

الحماية القانونية عمى العامميف في المؤسسات  4(17لى في المادة )جانب آخر، يالحظ بأف المشّرع الفمسطيني قد او  ومف

المالية، وىنا نجد أىمية تمؾ الحصانة لمسؤولي االمتثاؿ في حاؿ اإلبالغ عف العمميات المالية المشبوىة، وال يقتصر اإلعفاء 

تى تحّصف مراقب االمتثاؿ أماـ إدارتو وأماـ اإلدارية ح المسؤوليةامتدت الحماية لتشمؿ  بؿالجزائية والمدنية،  تيفالمسؤولي عمى

فاالبالغ في غير  وعميوالحماية قائمة، حاؿ اإلبالغ عف االشتباه بارتكاب جريمة غسؿ األمواؿ،  وتبقى، السمطة المشرفة أيضاً 

 لمشّرع قد  اشترط حسف النية في اإلبالغ.امع االخذ بعيف االعتبار بأف  ،قائمة غيرذلؾ يجعؿ مف الحماية 

                                                           
The FATF Recommendations, supra note 5, p14

1
 

 .46ص، مرجع سابقألمواؿ، اقرار بقانوف مكافحة غسؿ  2
 .27، صمرجع سابققرار بقانوف المصارؼ،  3
 .15، صمرجع سابققرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ،  4
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مف  اً أـ سبب ،مف موانع المسؤولية لممبمغ مانعاً  المحصفثار سؤااًل ىامًا؛ فيؿ اإلبالغ ي اإلبالغ،إلى عدـ المسائمة عف  بالنظر

مف موانع العقاب،  اً مانع اليعد سببا مف أسباب اإلباحة  اإلبالغخالؼ عمى اف  المف موانع العقاب؟  أأـ مانع ،أسباب اإلباحة

نما وأف مصدر اإلباحة لي ، وىنا نرى 1ىذه الحالة مصدره القانوف في وسبب يكوفس مصدره أداء الواجب، أو استعماؿ الحؽ، وا 

( مف القانوف قد استثنت المسؤولية الجزائية صراحة في حاؿ اإلبالغ وأف ىذا اإلستثناء مشروط بالنية الحسنة 46بأف المادة )

 لمف يقـو بعممية اإلبالغ.

( مف المادة 3، قد منحت صراحة في الفقرة )2015مشروع قانوف ديواف الرقابة المالية واإلدارية لعاـ بالذكر، بأف مسودة  جدير

انتياكا  يشكؿ( ديواف الرقابة المالية واإلدارية الصالحيات المباشرة في الحصوؿ عمى البيانات المالية المصرفية، وىذا ما 14)

باب منيا؛ إف اإلعماؿ الدقيؽ لمعمؿ التشريعي لدى سف التشريعات يجب أف أس لعدةمسرية المصرفية، لصريحا لالحكاـ العامة 

اليتجاوز الحقوؽ المقررة في القانوف األساسي، ونجد ىنا تعارض مع الحقوؽ الشخصية المقررة بموجب الفصؿ الثاني مف 

ى ضرورة عدـ تعارضيا مع القوانيف القانوف المعّدؿ لمقانوف األساسي. كما انو، لدى إعداد المسودات التشريعية يجب أف يراع

األخرى، وال يفيـ مف ىذا النص بأنو جاء خاصا ليقيد النص العاـ، بؿ أنو يتعارض تعارضا صريحا حيث نجد بأف أحكاـ 

حسب قاعدة توازي األضالع وبالسرية المصرفية قد أوجب الحصوؿ عمى قرار صادر عف المحكمة المختص. يضاؼ لذلؾ، 

حية تعطى بموازاة اليدؼ القانوني الذي أنشأت منو الجية، وقياسا عمى ذلؾ نجد بأف كافة الجيات الرقابية الفقيية فإف الصال

بمراجعة  وأخيرًا،المختصة تتوازى صالحياتيا في منطوؽ صالحيت الضبط القضائي، وال تتجاوز الى صالحيات قضائية. 

( قد منحت النائب العاـ صالحية مراقبة الحسابات المصرفية 33)مكافحة غسؿ األمواؿ يتضح بأف المادة  بشأفقرار بقانوف ال

 شريطة الحصوص عمى قرار صادر مف محكمة مختصة.

 وحدة المتابعة المالية في مكافحة جريمة غسل األموال دورالثاني:  الفرع

( عمى أف 23ب المادة )مكافحة غسؿ االمواؿ، حيث نّصت بموج بشأفقرار بقانوف الوحدة المتابعة المالية بموجب  ُأنشئت

"تنشأ بموجب أحكاـ ىذا القانوف وحدة مستقمة لمكافحة جريمة غسؿ األمواؿ تسمى )وحدة المتابعة المالية( تشكؿ مركز 

                                                           
 .239، صمرجع سابقمحمد الرومي،  1
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 ؛المشّرع الفمسطيني وحدة المتابعة المالية الشخصية القانونية المستقمة منحمعمومات وطني ومقرىا سمطة النقد ...". وقد 

 اف مقرىا يكوف في سمطة النقد الفمسطينية.  برغـواختصاصاتيا بشكؿ مستقؿ.، تمارس أعماليا ل

( عمى التالي: "ينبغي لمدوؿ إنشاء وحدة 29حيث نصت التوصية ) ،الموقؼ، يتوافؽ مع ما أوردتو التوصيات األربعيف وىذا

( مف حيث انشاءه 29مسطيني بالتوصية )المشّرع الف أخذوبالفعؿ،  1( لتعمؿ كمركز وطني لتمقي وتحميؿ".FIUتحريات مالية )

ؿ وحدة التحريات يتضمنت تشكّ  قدالتوصية  باف نجدذلؾ،  ومعلكياف مستقؿ متخصص لغايات مكافحة جريمة غسؿ األمواؿ، 

مركز وطني مختص، بينما المشرع الفمسطيني نص عمى أف تكوف وحدة المتابعة المالية كمركز معمومات وطني، وىنا مالمالية 

أف المقصود مف التوصية ليس ما ذىب اليو المشّرع في نصو، حيث أف التوصية أكدت أف تكوف وحدة التحريات وحدة نجد ب

 مركزية مختص بمكافحة جريمة غسؿ االمواؿ وتمويؿ اإلرىاب.

المالية  ذلؾ، خالؿ السنوات الماضية انشأت الوكاالت الحكومية المتخصصة لمكافحة جريمة غسؿ األمواؿ والجرائـ بموازاة

تعد كيانا اعتباريا و األخرى، ويشار إلى ىذه الكيانات عادة باسـ "وحدة االستخبارات المالية" أو "وحدات االستخبارات المالية"، 

مركزيا إلستالـ تقارير اإلشتباه عف العمميات التي يشتبو بأنيا تتضمف جريمة غسؿ االمواؿ، بحيث تتمتع تمؾ الكيانات باألىمية 

إكتشاؼ جرائـ غسؿ األمواؿ، اضافة الى الدور البارز الذي تمعبو كحمقة مشتركة بيف المؤسسات المالية والنيابة  القصوى في

 2.العامة، إضافة الى قدرتيا عمى تبادؿ المعمومات عمى الصعيد الدولي

بع جية إنفاذ قانوف، فقد ىنالؾ أشكاؿ مختمفة لوحدات االستخبارات المالية، فقد تكوف ذات طابع إداري، أو قضائي، أو طا

تؤسس الوحدات داخؿ المنظومة القضائية لمدولة، أو في إطار وزارة معينة تبعا لمطابع الذي تأخذه الوحدة، أّما بالنسبة لمنموذج 

 3اإلداري فيو يقتضي وجود سمطة إدارية مستقمة ومركزية، يتولى مسؤولية تمقي ومعالجة المعمومات الواردة مف القطاع المالي،

ويحيؿ المعمومات الى النيابة العاـ، وىنا يتضح بأف المشرع الفمسطيني أخذ بالنموذج اإلداري لدى إنشائو لوحدة المتابعة 

 .المالية

                                                           

The FATF Recommendations, Ibid, P24.
 1 

PALESTINE ANTI-MONEY LAUNDERING ACCREDITATION (PAMLA), Ibid, 103.
 2
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ختصاصات صالحيات: أوال  الوحدة وا 

 ( عمى صالحيات وحدات اإلستخبارات المالية عمى اآلتي:29نّصت التوصية )

لتعمؿ كمركز وطني لتمقي وتحميؿ: )أ( تقارير العمميات المشبوىة، و)ب(  1(FIUة )ينبغي لمدوؿ إنشاء وحدة تحريات مالي

المعمومات األخرى ذات الصمة بمكافحة غسؿ األمواؿ والجرائـ األصمية المرتبطة وتمويؿ اإلرىاب، ولنشر نتائج ىذا التحميؿ. 

اإلضافية مف جيات اإلبالغ، وأف تمتمؾ الصالحية ينبغي أف تكوف وحدة التحريات المالية قادرة عمى الحصوؿ عمى المعمومات 

لموصوؿ في الوقت المناسب إلى المعمومات المالية واإلدارية وكذلؾ المعمومات الخاصة بإنفاذ القانوف التي تحتاجيا لتأدية 

ـ التقارير إستال -1يتضح بأف صالحيات وحدة التحريات المالية وفقا لمتوصية تتمخص باآلتي: فمياميا عمى نحو مناسب". 

تحميؿ معمومات المشتبو  -2ألصمية. اعف العمميات التي يشتبو بأنيا تتضمف جريمة غسؿ االمواؿ، وتمويؿ اإلرىاب والجرائـ 

جمع المعمومات المالية واإلدارية، إضافة الى القدرة عمى طمب معمومات إضافية مف الجيات المبمغة إذا  -3بيا والواردة إلييا. 

 نشر نتائج التحميؿ. -4ءات التحميؿ لذلؾ. ما استدعت إجرا

مكافحة غسؿ األمواؿ عمى إختصاصات  بشأفقرار بقانوف ال( مف 23أما بالنسبة الى المشّرع الفمسطيني فقد نّص في المادة )

بأنيا تتضمف "استالـ وطمب المعمومات المتعمقة بالعمميات التي يشتبو  -1وصالحيات وحدة المتابعة المالية عمى النحو التالي: 

( مف ىذه 1تحميؿ المعمومات المشار إلييا في الفقرة ) -2 .عمميات غسؿ أمواؿ مف الجيات الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف

تعميـ المعمومات ونتائج تحميؿ المعمومات المتعمقة بمتحصالت الجرائـ المشتبو بأنيا تتضمف عمميات غسؿ أمواؿ  -3 .المادة

صالحية الوحدة في إستالـ تقارير عف  قيدبأف المشّرع الفمسطيني  يتضح". مف النص المذكور، وفقا ألحكاـ ىذا القانوف

(، 29العمميات المالية التي قد تتضمف جريمة غسؿ األمواؿ، ولـ ينص عمى حاالت تمويؿ اإلرىاب كما نّصت عميو التوصية )

إلى أف نشر نتائج  ىنااإلشارة  رلتوصية المذكورة، ويجدصالحيات  الوحدة ذاتيا المنصوص عمييا في ا ىكما أّف المشّرع تبن

(، ويفيـ مف ذلؾ عدـ 23وىذا ما نّصت عميو المادة ) ،تحميؿ وجمع المعمومات التي تقـو بيا الوحدة يحاؿ الى النائب العاـ

نوف مكافحة غسؿ ( مف قرار بقا31نّصت المادة ) فقدجواز نشر نتائج التحريات الى أية جية أخرى عدى النائب العاـ. 

االمواؿ عمى  اآلتي: "عمى الوحدة في حاؿ توفرت أسس معقولة لالشتباه بأف العممية تتضمف جريمة غسؿ األمواؿ القياـ بما 

                                                           
  FIU: Financial Intelligence Unit.

 1 
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فع التقارير عف العمميات التي يشتبو بأنيا ر  -2 ،وقؼ تنفيذ العممية المالية لمدة ال تزيد عمى ثالثة أياـ عمؿ فقط -1 :يمي

( في ىذه المادة الذي يقرر اتخاذ اإلجراءات 1سؿ أمواؿ إلى النائب العاـ خالؿ المدة المشار إلييا في الفقرة )تتضمف جريمة غ

 .( مف ىذه المادة رسميا وحجة في اإلثبات بما ورد فيو"2يعتبر تقرير الوحدة المشار إليو في الفقرة ) -3 ،االحترازية الالزمة

تقرير عف نتائج تحميميا الى النائب العاـ، في حاؿ توافرت األسس المعقولة إلشتباه بأف يتضح بأف صالحية الوحدة في إحالة ال

العممية قد تتضمف جريمة غسؿ االمواؿ، وىنا فإف اإلحالة ال تتـ في حالة اإلشتباه المجرد كما ىو في حاؿ اإلبالغ الذي تقـو 

 إلجراءاتيا في جمع وتحميؿ المعمومات.بو جيات اإلبالغ، بؿ في حاؿ نضوج اإلشتباه بعد إتخاذ الوحدة 

( 1كما يستدؿ بأف لموحدة إتخاذ قرار بوقؼ تنفيذ العممية المالية مدار اإلشتباه لمدة ثالثة أياـ عمؿ فقط، وبالرجوع الى المادة )

ؿ أي شراء مف القانوف نجد باف المشّرع نّص عمى تعريؼ العممية المالية حيث نص عمى أف: "" كؿ تصرؼ في األمواؿ ويشم

أو بيع أو قرض أو رىف أو تحويؿ أو نقؿ أو تسميـ أو أي تصرؼ آخر في األمواؿ، يقـو بو شخص طبيعي أو اعتباري بما 

فيو مف إيداع أو سحب أو تحويؿ مف حساب إلى حساب أو استبداؿ لمعممة أو قرض أو تمديد االئتماف أو شراء أو بيع لألسيـ 

يجار الخزائف"، بمعنى أف قرار الوحدة بوقؼ تنفيذ العممية، يالقي الصور التي بينيا المشّرع والسندات وشيادات اإليداع أو إ

 لمفيـو العممية المالية.

 األخرى الرقابية والييئات مع الوحدة عالقة: ثانياً 

ه عف العمميات التي يشتبو بالرجوع الى قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ نجد بأف القانوف قد أناط بالوحدة استالـ تقارير اإلشتبا

بأنيا تتضمف جريمة غسؿ االمواؿ، والتي محميا أي مف الجرائـ األصمية والتي كما تبيف لنا تشتمؿ عمى جرائـ الرشوة 

واإلختالس، والكسب غير المشروع ، فيتضح أف واقع اإلختصاص يأتي مف خالؿ تحّري مدلوؿ اإلشتباه اذا ما ارتبط بعممية 

وغيرىا لفصؿ العوائد الجرمية عف مصادرىا غير المشروعة، كما نمحظ بأف القانوف قد منح وحدة المتابعة إخفاء أو تمويو 

( الحؽ في إحالة تقريرىا الى النائب العاـ، بصفتو الجية المختصة في تحريؾ الدعوى العمومية والشروع 31المالية في المادة )

في مراقبة الحسابات المصرفية موقوفة عمى قرار مف المحكمة المختصة في  في التحقيقات الالزمة، وأف صالحية النائب العاـ

ذلؾ، ونمحظ ىنا بأف إختصاص وصالحيات الوحدة تقع في منظور مكافحة الجريمة، والتي قد تتأسس عمى وقائع إشتباه 

 بإرتكاب الرشوة أو اإلختالس اال أنيا تنظر بيا مف خالؿ عناصر جريمة غسؿ االمواؿ حصرا.



43 

 

بالنسبة الى ىيئة مكافحة الفساد، فقد منحت بموجب قرار بقانوف مكافحة الفساد الصالحيات عمى سبيؿ الخصوص في  أما

مكافحة تمؾ الجريمة مف خالؿ صالحيات أصيمة منحت ليا والتي تتمخص باستالـ الشكاوي مف كافة أفراد المجتمع حاؿ 

ـ بشأف تعديؿ قانوف 2010( لسنة 7(  مف قرار بقانوف رقـ )4لمادة )اإلشتباه بإرتكاب بأي مف جرائـ الفساد المحددة في ا

ـ، وتتولى الييئة الصالحيات الالزمة لمتحري عف ذلؾ اإلشتباه، حيث منحت 2005( لسنة 1الكسب غير المشروع رقـ )

شرع بممارسة صالحياتيا صالحية الضبط القضائي، وفي النياية يحاؿ الممؼ الى النيابة العامة المنتدبة لدى الييئة والتي ت

جراءات التحقيؽ، حيث أوجب القانوف عمييا أيضا استصدار قرار مف المحكمة  الالزمة في تحريؾ الدعوى العمومية، وا 

 المختصة لمحصوؿ عمى كشوؼ الحسابات لإلشخاص الخاضعيف قانونا.

حيث  ،قانوف الرقابة المالية واإلدارية عمى غايات الرقابة( مف 3ف الرقابة المالية واإلدارية فقد نّصت المادة )اأما بالنسبة الى ديو 

يتضح بأف الصالحيات الممنوحة لديواف الرقابة المالية واإلدارية تيدؼ الى ضماف سالمة النشاط المالي وحسف استخداـ الماؿ 

أف المشّرع قد أقصر  العاـ بشكؿ أساسي، ونمحظ إناطة صالحية التفتيش اإلداري لضماف كفاءة األداء، ويتضح أيضا الى

التفتيش اإلداري لعمؿ الديواف، أي أف القانوف قد حدد اآلليات الالزمة لضماف تحقيؽ أىداؼ الييئة والتي تخرج عف 

الصالحيات والطابع الذي تمارسو كال مف وحدة المتابعة المالية وىيئة مكافحة الفساد، فما إصطفاه القانوف في صالحيات 

تندرج ضمف إطار يخرج عف مفيـو الجانب اإلداري ويتركز عمى جانب التعامؿ مع وقائع جريمة الفساد، مكافحة جرائـ الفساد 

ويفيـ مف ىذا األمر أف ىيئة مكافحة الفساد يخرج عف إختصاصيا صالحية التفتيش اإلداري الذي تمارسو الييئة ألف أىداؼ 

جراء ىيئة مكافحة الفساد باألساس يتركز في ىدؼ أساسي وىو مكافح ة الجريمة، وما يستدعي ذلؾ مف إجراء التحميؿ المالي وا 

 التحريات الالزمة لمتثبت مف وقائع الشبية المرسمة الى الييئة.

يتضح بأف القانوف قد حدد صالحيات كال مف ىيئة مكافحة الفساد ووحدة المتابعة المالية وديواف الرقابة المالية واإلدارية، وىذا 

لتكامؿ في سبيؿ إنجاح اليدؼ العاـ، مف خالؿ تحري عممية إخفاء المتحصالت الجرمية وىذا الدور ما يدعو الى ضرورة ا

جراء التحقيقات والتحريات الالزمة ضمف ىذا النطاؽ عمؿ الييئة قانونا،  الذي تمارسو الوحدة، أو مكافحة جريمة الفساد وا 

جراء التفتيش اإلداري والذي ال يمكف أف تقـو بو أي مف ال وحدة أو الييئة، ما يستدعي ضرورة تضافرا في جيود كال مف وا 

ستعانة كؿ منيا باألخرى بناء عمى قاعدة االختصاص، ودوف تداخؿ في الصالحيات واإلختصاصات.  الجيات الرقابية وا 
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 األموال غسل جريمة مكافحة في األموالالثالث: دور المجنة الوطنية لمكافحة غسل  الفرع

ف قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ عمى إنشاء المجنة الوطنية لمكافحة غسؿ االمواؿ، والتي تشّكؿ بقرار ( م19نّصت المادة )

مف رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية، حيث أشارت المادة الى الجيات الممثمة في المجنة، والتي تضـ كؿ مف محافظ سمطة 

ممثؿ وزارة و  ،ممثؿ وزارة العدؿ عضواً و  ،ممثؿ وزارة المالية عضواً و  ،النقد أو نائب محافظ سمطة النقد في حاؿ غيابو رئيساً 

ممثؿ عف ىيئة سوؽ رأس و  ،مدير دائرة مراقبة المصارؼ عضواً و  ،ممثؿ عف وزارة االقتصاد الوطني عضواً و  ،الداخمية عضواً 

 اقتصادي ومالي عضواً  خبير واخيرًا، ،خبير قانوني عضواً و  ،الماؿ عضواً 

شرع قد أضاؼ الى عضوية المجنة خبيريف أحدىما قانوني واآلخر إقتصادي، وىذا ما يعكس توازنا في تمثيؿ يالحظ بأف الم

( مف القانوف عمى إختصاصاتيا عمى النحو التالي: 20األطر المستقمة، أما بالنسبة الى إختصاصات المجنة فقد نّص المادة )

وضع السياسات التي توجو عمؿ الوحدة وتضمف استقاللية  -2 .وضع السياسات العامة لمكافحة جريمة غسؿ األمواؿ -1

التنسيؽ مع السمطة المختصة لضماف تفعيؿ السياسات واإلجراءات الالزمة لتدفؽ المعمومات بسيولو بيف الوحدة  -2 .عمميا

 -4 .كاـ ىذا القانوفالتعاوف مع السمطة المشرفة لمتأكد مف تطبيؽ الجيات التي تخضع لرقابتيا ألح -3 .والسمطات المختصة

تمثيؿ السمطة الوطنية في المحافؿ الدولية المتعمقة بمكافحة  -5 .مواكبة التطورات الدولية واإلقميمية لمكافحة غسؿ األمواؿ

 -7 .التنسيؽ مع السمطات المختصة إلعداد التقارير الدورية التي تصدر بشأنيا تعميمات مف المجنة -6 .جريمة غسؿ األمواؿ

 .ارير الدورية والمشورة المتعمقة بمكافحة جريمة غسؿ األمواؿ لرئيس السمطة الوطنية ومجمس الوزراء كؿ ثالثة أشيررفع التق

اإلطالع عمى معمومات محددة لدى الوحدة ألغراض  -9 .الموافقة عمى الموازنة المقدمة مف مدير الوحدة ومراقبة تنفيذىا -8

تعيف المجنة مدير الوحدة  -11 .بمف تراه مناسبا مف ذوي الخبرة واالختصاصاالستعانة  -10 .التأكد مف سالمة عمميا

بتنسيب مف رئيس المجنة لمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة، وتعيف المجنة موظفي الوحدة مف ذوي الخبرة 

إصدار التعميمات  -13 .صدارىاإعداد الموائح الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف ورفعيا لمجمس الوزراء إل -12 .واالختصاص

 الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف.

يتضح أف صالحيات المجنة تتمحور في رسـ سياسات واستراتيجيات مكافحة غسؿ األمواؿ، كما أف المجنة ال يجوز ليا التدخؿ 

ىة، وىذا ما عّبر عنو المشّرع في صالحيات الوحدة أو االطالع عمى البيانات والمعمومات المتعمقة بتقرير العمميات المشبو 
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( عمى أف "تمارس الوحدة أعماليا بصورة مستقمة وال يجوز لمجنة أو أية 24( مف المادة )1بشكؿ صريح حيث نص في الفقرة )

 جية ُأخرى التدخؿ في أعماليا أو محاولة التأثير عمى قراراتيا".

 موالفي مكافحة جريمة غسل األ العامة النيابة دور: الرابع الفرع

 بوقوعتوافرت أسس اإلشتباه  إذاإحالة التقارير  المتابعة.... نجد بأنو يتوجب عمى وحدة  قانوف مف( 31المادة ) لنص اعماال

الوحدة تقـو برفع تقرير بعد ممارسة إختصاصاتيا بعد استكماؿ إجراءات التحميؿ  فتقـو ؛جريمة غسؿ االمواؿ الى النائب العاـ

كانت الوحدة تتمتع بالصالحيات التي تستطيع مف خالليا جمع المعمومات مف كافة السمطات المختصة وجمع المعمومات، ولما 

فإف التقرير يكوف قد تأسس عمى ممعومات تحميؿ مالي حوؿ العمميات المالية المبمغ عنيا مف  ا، لذاسمفنا كما وغيرىااإلدارية 

وبالتالي تشّكؿ تمؾ  1الرسمية والتي تعزز اسس اإلشتباه، قبؿ جيات اإلبالغ، إضافة الى معمومات السمطات المختصة

 المعمومات أسسا لمنيابة العامة لممارسة إختصاصاتيا في إجراء التحقيؽ وجمع األدلة.

تنص عمى  والتيقانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  مف( 1الحكاـ المادة) سنداً تمارس النيابة العامة الصالحيات الممنوحة 

، 2النيابة العامة دوف غيرىا بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتيا وال تقاـ مف غيرىا إال في األحواؿ المبينة في القانوف" أف "تختص

ذات القانوف عمى التالي: "يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث واالستقصاء عف  مف( 19( مف المادة )2كذلؾ نّصت الفقرة )

 الت التي تمـز لمتحقيؽ في الدعوى".الجرائـ ومرتكبييا وجمع االستدال

الوسائؿ  وتمتمؾتحريؾ الدعوى العمومية، ب المخولةبأف أف النيابة العامة ىي الجية  أعالهيتضح مف خالؿ النصوص المبينة 

لصالحيتيا في إجراء الكشؼ والمعاينة واإلستعانة  إضافةوالصالحيات الالزمة إلجراء التحقيؽ واإلستقصاء عف الجرائـ، 

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني 22( مف المادة )2،3،4حمؼ اليميف، حيث نصت الفقرات ) دوفالخبراء والشيود ب

إجراء الكشؼ والمعاينة والحصوؿ عمى اإليضاحات الالزمة لتسييؿ التحقيؽ واالستعانة بالخبراء المختصيف  -2عمى اآلتي: "

إثبات جميع اإلجراءات التي  -4لوسائؿ الالزمة لممحافظة عمى أدلة الجريمة، اتخاذ جميع ا-3والشيود دوف حمؼ يميف، 

 يقوموف بيا في محاضر رسمية بعد توقيعيا منيـ ومف المعنييف بيا."
                                                           

( منقرار بقانوف مكافحة غسؿ 1السمطات المختصة:  كؿ جياز حكومي منوط بو مكافحة عمميات غسؿ األمواؿ وفؽ اختصاصاتو، أنظر: المادة ) 1
 .2007( لسنة 9االمواؿ رقـ )

 .94، ص3/2001(، 38وقائع لفمسطينية، العدد )السمطة الوطنية الفمسطينية، قانوف اإلجراءات الجزائية، ال 2
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غسؿ األمواؿ كباقي الجرائـ، وال يقؼ األمر عند  ذلؾ حيث أفرد قرار  بجريمةصالحياتيا في التحقيؽ  العامةالنيابة  تمارس

فحة غسؿ األمواؿ صالحيات إضافية، وذلؾ نظرا لمطبيعة الخاصة في طرؽ إكتشاؼ جريمة غسؿ االمواؿ، والتي بقانوف مكا

، حيث 1تمتاز عف غيرىا مف الجرائـ، حيث أف محؿ إرتكاب الجريمة ىو عبارة عف متحصالت جرمية مالية بشتى صور الماؿ

مراقبة الحسابات  -1 :ار صادر مف المحكمة المختصة صالحية( عمى مايمي: "لمنائب العاـ وبناء عمى قر 33نّصت المادة )

اإلخضاع  -3 .الوصوؿ إلى أنظمة وشبكات الحاسوب وأجيزة الحاسوب الرئيسية -2 .المصرفية والحسابات المماثمة األخرى

اعتراض وحجز -5 .التسجيؿ المسموع والمرئي أو تصوير األفعاؿ والسموؾ أو المحادثات -4 .لممراقبة أو تعّقب االتصاالت

إلقاء الحجز التحفظي عمى األمواؿ والوسائط المرتبطة بجريمة غسؿ األمواؿ لمدة ال تزيد عمى خمسة عشر  -6 .المراسالت

 يومًا".

الحجز التحفظي والذي يستمـز قرار مف  طمبتتخذىا في مرحمة التحقيؽ االبتدائي ىو  التيمف أىـ إجراءات النيابة العامة  يعد

مختصة، ولمدة خمسة عشر يوما، بمعنى أنو ليس لمنيابة العامة تقرير الحجز التحفظي دوف الحصوؿ عمى قرار المحكمة ال

صادر عف المحكمة المختصة، وىذا ما يستدؿ بو عمى نية المشّرع في إيالء مزيدا مف الحماية لحقوؽ أفراد المجتمع وذلؾ 

حكمة بناء عمى طمب النيابة العامة، ويتضح أف ىذا اإلجراء ىو بإقراف الحجز التحفظي عمى األمواؿ بقرار صادر عف الم

إجراء تحفظيا لضماف المحافظ عمى محؿ الماؿ المشتبو بو بشكؿ مؤقت والذي قد يكوف محال لممصادرة عند اإلدانة مف قبؿ 

ؿ أو متحصالت ( عمى تعريؼ الحجز التحفظي عمى أنو "الحظر المؤقت عمى نقؿ األموا1المحكمة، حيث نّصت المادة )

الجريمة أو تحويميا أو تبديميا أو التصرؼ فييا أو تحريكيا أو وضع اليد عمييا أو حجزىا بصورة مؤقتة استنادًا إلى أمر صادر 

 مف المحكمة المختصة أو الجية المختصة ".

جراءاتيا فقد نّصت التوصية الثالثوف عم ى "ينبغي أف تتأكد الدوؿ مف أما عمى صعيد المتطمبات الدولية في سمطات التحقيؽ وا 

أف سمطات إنفاذ القانوف المحددة تممؾ صالحية إجراء تحقيقات غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب في إطار السياسات الوطنية في 

                                                           
ما فييا األمواؿ: األصوؿ مف كؿ نوع، سواء كانت مادية أـ معنوية، منقولة أـ غير منقولة، والوثائؽ أو المستندات القانونية أيًا كاف شكميا، ب 1

لمتداولة والعمالت األجنبية واإلئتمانات المصرفية والشيكات اإللكترونية أو الرقمية الدالة عمى حؽ ممكية ىذه األصوؿ أو حصة فييا، أو العمالت ا
في ائدة وحصص السياحية والشيكات المصرفية والحواالت النقدية واألسيـ واألوراؽ المالية والسندات والحواالت المالية واالعتمادات المستندية وأية ف

( لسنة 9( مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ االمواؿ رقـ)1ألصوؿ، أنظر: المادة )األرباح أو أي دخؿ آخر أو قيمة مستحقة مف أو ناتجة عف ىذه ا
2007. 
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مجاؿ مكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب، وكحد أدنى في كؿ الحاالت المتعمقة بالجرائـ الكبيرة التي ينجـ عنيا متحصالت 

ة، ينبغي أف تقـو سمطات إنفاذ القانوف المحددة بإجراء تحقيؽ مالي استباقي ومتوازي عند مالحقة غسؿ األمواؿ والجرائـ مادي

األصمية المرتبطة وتمويؿ اإلرىاب، وينبغي أف تضـ ىذه التحقيقات الحاالت التي تقع فييا الجرائـ األصمية المرتبطة خارج 

أف تضمف الدوؿ أف السمطات المختصة مسئولة تممؾ صالحية سرعة تحديد وتتبع وبدء  نطاؽ واليتيـ القضائية، كما ينبغي

اإلجراءات الخاصة بتجميد والحجز عمى الممتمكات الخاضعة، أو التي يمكف أف تصبح خاضعة، لممصادرة، أو التي يشتبو في 

دائمة أو مؤقتة ذات تخصصات متعددة كونيا متحصالت جريمة، وينبغي لمدوؿ أيًضا االستفادة عند المزـو مف فرؽ عمؿ 

والمتخصصة في التحقيقات المالية أو في التحري عف األصوؿ،  وينبغي أيًضا عمى الدوؿ أف تضمف عند المزـو إجراء 

 1.تحقيقات تعاونية مع السمطات المختصة المناسبة في الدوؿ األخرى"

ؽ التمتع بصالحية إجراءت التحقيقات الالزمة والحجز، وىذا يتضح مف خالؿ التوصية بأنيا دعت الى أف تمتمؾ سمطات التحقي

ما يتفؽ واألصوؿ قانوف اإلجراءات الجزائية في الصالحيات الممنوحة لمنيابة العامة، ويشار الى أف التوصية قد أوجبت أف 

الواقعة في خارج الحدد  يكوف لدى سمطات التحقيؽ قدرة عمى إجراء التحقيقات بشأف  المتحصالت الجرمية المرتبطة بالجرائـ

 اإلقميمية.

بالرجوع الى قرار بقانوف مكافحة غسؿ االمواؿ يتضح  بأف المشّرع قد إعتبر المتحصالت الجرمية الناتجة عف الجرائـ األصمية 

ف أرتكبت تمؾ الجرائـ خارج الحدود اإلقميمية، حيث نّصت الفقرة ) مف  (2( مف المادة )3محال لجريمة غسؿ األمواؿ حتى وا 

قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ قد تعد جريمة غسؿ األمواؿ المتحصمة مف أي مف الجرائـ األصمية سواء وقعت ىذه الجرائـ 

داخؿ أراضي السمطة الوطنية أو خارجيا، شريطة أف يكوف الفعؿ مجرما بموجب القانوف الساري في البمد الذي وقعت فيو 

واؿ عمى األشخاص الذيف اقترفوا أيًا مف تمؾ الجرائـ"، ويتحصؿ عف ذلؾ النص بأف الجريمة، كما وتسري جريمة غسؿ األم

ف كانت الجريمة األصمية قد أرتكبت خارج الحدوداإلقميمية لفمسطيف شريطة  لمنيابة العامة مالحقة المتحصالت الجرمية حتى وا 

 أف تكوف الجريمة مجّرمة في الدولة التي ارتكبت فييا.

                                                           
The FATF Recommendations, Ibid, P 24.

 1
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( بأف إجراءات المالحقة والتحقيؽ وكافة الصالحيات المنصوص عمييا في التوصية ال 30التوصية ) يتضح مف خالؿ نّص 

تقترف فقط بمكافحة جريمة غسؿ األمواؿ بؿ أيضا بمكافحة جريمة تمويؿ اإلرىاب بينما إقتصر المشّرع تبني الصالحيات 

  ة جريمة غسؿ األمواؿ دوف جريمة تمويؿ اإلرىاب.المنصوص عمييا في قرار بقانوف مكافحة غسؿ االمواؿ في جانب مكافح

( التقنيات والصالحيات الخاصة في مكافحة جريمة غسؿ األمواؿ الواجب عمى الدوؿ أف تتمع سمطاتيا 31تناولت التوصية )

ية تبنى أبرز تقنيات المنصوص عمييا في التوص الفمسطينيالمشّرع  بأفيتضح و . 1المختصة بتمؾ التقنيات والصالحيات

المذكورة، بما يشمؿ حفظ السجالت والتي تعتبر مف الصالحيات اليامة لمنيابة العامة في الحصوؿ عمى المستندات المحفوظة 

( مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ عمى 10لدى المؤسسات المالية أو األعماؿ والميف غير المالية، حيث نّصت المادة )

والميف غير المالية االحتفاظ بجميع السجالت والمستندات لمدة ال تقؿ عف عشر سنوات مف "عمى المؤسسات المالية واألعماؿ 

تاريخ الشروع أو انتياء المعاممة المالية أو انتياء عالقة العمؿ، وذلؾ بإيضاح العمميات المالية والصفقات التجارية والنقدية 

 ت والمراسالت التجارية وصور وثائؽ اليويات الشخصية".سواء كانت محمية أو خارجية، وكذلؾ االحتفاظ بممفات الحسابا

 يستدؿ أيضا الى خمو التشريعات الفمسطينية مف النص عمى تقنيات التسميـ المراقب والعمميات السّرية.

نتداب الخبراء المالييف والمختصيف لتوضيح العمميات المالية مدار اإلشتباه، و  تخاذ بإنتياء إجراءات التحقيؽ وجمع األدلة وا  ا 

تقنيات التحقيؽ الالزمة لممحافظ عمى محؿ جريمة غسؿ االمواؿ والمتمثؿ بالمتحصالت الجرمية الناتجة عف إرتكاب أي مف 

 ( مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ يكوف التقرير .3الجرائـ األصمية مف الجرائـ المنصوص عمييا في المادة )

 

  

                                                           
( مف التوصيات األربعيف عمى أف "ينبغي أف تضمف الدوؿ أف السمطات المختصة التي تجري التحقيقات قادرة عمى استخداـ 31نّصت التوصية ) 1

ف أساليب التحقيؽ المناسبة لمتحقيؽ في جرائـ غسؿ األمواؿ والجرائـ األصمية المرتبطة وتمويؿ اإلرىاب، وتضـ تمؾ األساليب: مجموعة واسعة م
عَّالة لتحديد العمميات السرية واعتراض االتصاالت والدخوؿ عمى نظـ الكمبيوتر والتسميـ المراقب، وعالوة عمى ذلؾ، ينبغي أف يكوف لدى الدوؿ آليات ف

مف أف ا إذا كانت الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية تمتمؾ حسابات أو تتحكـ فييا في الوقت المناسب. كما ينبغي أف يكوف لدييـ آليات لمتأكد م
  .The FATF Recommendations, Ibid, P25 :السمطات المختصة لدييا إجراءات لتحديد األصوؿ بدوف اإلخطار المسبؽ لممالؾ. لممزيد أنظر
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 الخاتمة

ما ينعكس عمى األداة التشريعية والتنفيذية في موعالمي،  يط مكافحة جريمة غسؿ األمواؿ بمنظور أمماف اإلدراؾ العميؽ إلرتبا

، خصوصا في ضوء التغيير عمى الشخصية العالقةتوخي مدى اإلنسجاـ مع إتفاقيات األمـ المتحدة والمعايير الدولية ذات 

يف لمجموعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ األوسط والتي تضـ القانونية لفمسطيف في األمـ المتحدة، إضافة الى عضوية فمسط

في عضويتيا الدوؿ العربية واإلسالمية في نطاؽ الشرؽ األوسط وشما إفريقيا، وىذا ما سيقع لزاما عمى فمسطيف اإللتزاـ 

 :ياآلت الىبمتطمبات العضوية والتي تعتبر االتفاقيات االممية رحـ اسس تمؾ المجموعة ،وخمصت الدراسة 

 ىذا كما، المجاورة، والتشريعات الدولية، المعايير استعراض خالؿ مف االمواؿ، غسؿ جريمة ماىية توضيح الدراسة تناولت: أوال

 كما العالقة، ذات المتحدة األمـ إتفاقيات الخصوص وجو وعمى الدولية، بالمعايير مقارنة التشريعي النقص بواطف إبراز تـ وقد

 الى المالية، المؤسسات عاتؽ عمى الممقاة الواجبات خالؿ مف األمواؿ، غسؿ جريمة مكافحة جراءاتوا   طرؽ الدراسة تناولت

 تمؾ وأثر باإلشتباه المتعمقة وتحميؿ جمع في المالية المتابعة وحدة إجراءات الى إضافة اإلشتباه، مؤشرات الى الوصوؿ

 بتمؾ التحقيؽ في العامة النيابة إجراءات الى التطرؽ تـ كما ،فمسطيف في بيا المعموؿ المصرفية السرية قواعد عمى اإلجراءات

 .بيا الخاصة التحقيؽ وتقنيات الجريمة

: مف خالؿ الدراسة تبّيف بأف جريمة غسؿ األمواؿ تتميز بطابع خاص سواء كونيا تنفرد بركف إضافي يميزىا عف غيرىا ثانيا

ي وعيا كافيا لدى الجيات القائمة عمى مكافحتيا بما يشمؿ أجيزة مف الجرائـ، أو في صور السموؾ الجرمي ليا، مما يستدع

 إنفاذ القانوف والجياز القضائي عمى اختالؼ درجاتو.

أـ بالنسبة لطابعيا الخاص في وسائؿ إكتشافيا، فيذا ما ينطمؽ مف الفمسفة الخاصة إلجراءات مكافحة تمؾ الجريمة، حيث أف 

ف يتناسب مع مصدر ثروتو، وبأنو مف المفترض أف يتأسس مصدر الثروة عمى النمط االقتصادي لمشخص الطبيعي يجب أ

مصادر مشروعة، سواء مف حؽ أقره القانوف أو أي مف الطرؽ الشرعية التي يكفميا القانوف، وأف الخروج عف نمط تمؾ الفمسفة 

 يستتبع أف يكوف مصدر الماؿ غير مشروع.

مسمة مف اإلجراءات وااللتزامات والتدابير التي يتوجب عمى المؤسسات المالية وىنا فاف أسس االشتباه ومؤشراتو تبنى عمى س

القياـ بيا، والتي تبدأ مف مرحمة التعرؼ عمى العمالء وطبيعة نشاطاتيـ المالية، والتأكد مف تمؾ المعمومات مف خالؿ البيانات 
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العميؿ لدى المؤسسة المالية ومقارنة النمط المفترض  المعززة والموثقة ليا، ومف ثـ دراسة تمؾ العمميات ومدى انسجاميا وممؼ

 مع النمط غير العادي، والخروج في النياية الى مؤشر االشتباه.

إف مدى التزاـ المؤسسات المالية بالواجبات المفروضة بموجب قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ والتعميمات الصادرة بموجبو، 

لجريمة، فمثال لو اّف المؤسسات المالية قّصرت في معرفة طبيعة النشاط االقتصادي ويعكس مدى القدرة عمى اكتشاؼ تمؾ ا

لمعميؿ، أو أنيا عرفت طبيعة النشاط االقتصادي ولكف لـ تتوثؽ مف ذلؾ، يستتبع بالنتيجة الى استحالة  مقارنة النمط غير 

ّرح بو ولـ يتـ التحقؽ منو وكاف النشاط الحقيقي العادي لعمميات العميؿ المالية مع نشاطو الحقيقي الذي لـ يصرح بو، أو ص

يختمؼ عما تـ التصريح عنو، وبالتالي فشميا في اكتشاؼ جريمة غسؿ االمواؿ، وما يمحؽ بذلؾ مف تحميميا المسؤولية 

تبية لمتأّكد مف الجزائية، إضافة إلى المسؤولية اإلدارية، حيث تمارس السمطات الرقابية واإلشراؼ إجراء الرقابة الميدانية والمك

 مدى االلتزاـ بإجراءات مكافحة غسؿ األمواؿ، وفرض العقوبات اإلدارية والتي تصؿ الى حد سحب الترخيص.

اف عممية اكتشاؼ مؤشرات االشتباه بارتكاب جريمة غسؿ األمواؿ، يستتبع إبالغ وحدة المتابعة المالية عنيا، وفؽ أسس 

الحصوؿ عمييا، فيذا الواجب يعتبر األساس الذي تقـو بو وحدة المتابعة المالية  منيجية تتأس عمى كافة البيانات التي تـ

المختصة باستقباؿ تمؾ التقارير وجمع المعمومات مف كافة السمطات المختصة لمتحقؽ مف مصادر دخؿ العميؿ وفؽ بيانات 

نالؾ أسباب معقولة لإلشتباه أو حفظ الممؼ تمؾ السمطات والخروج في النياية الى إحالة الممؼ الى النائب العاـ حاؿ كانت ى

 خالفا لذلؾ.

وما بيف اكتشاؼ مؤشرات االشتباه واإلبالغ فإف المعمومات التي بحوزة المؤسسات المالية باألساس مصونة بأحكاـ السرية والتي 

في حدود القانوف، وأيضا  يحظر إفشائيا لمغير، ولكف متى قامت مؤشرات االشتباه فيذا األمر يقيد أحكاـ السرية ويستثنييا

 يفرض الحماية القانونية عمى عممية اإلبالغ، متى توافرت النية الحسنة لدى الجية المبمغة.

إف إدراؾ المؤسسات المالية لمواجبات المفروضة عمييا بموجب القانوف والتعميمات في مكافحة جريمة غسؿ األمواؿ وااللتزاـ بيا 

ة غسؿ األمواؿ، وأف تقصيرىا بتمؾ الواجبات يعزز مف نمو تمؾ الجريمة في القطاعات يستتبع  قدرتيا عمى إكتشاؼ جريم

المالية والتي تمعب دورا ىاما في عجمة االقتصاد الوطني ونموه، ويعرض تمؾ القطاعات الى مخاطر السمعة والمخاطر 

 القانونية ومخاطر الترّكز إضافة إلى المخاطر التشغيمية.
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 الصعيد عمى المكافحة منظومة وتفعيؿ التشريعية، اإلجراءاتالتي توصمت الييا الدراسة ضرورة إتخاذ  النتائج أظيرت: ثالثا
 : لمايمي وفقا الوطني

 اإلطار التشريعي

 التشريعات الوطنية: 

تجريـ جريمة االتجار بالجنس البشري وتيريب المياجريف، وجريمة القرصنة بما يشمؿ القرصنة اإللكترونية ضمف  تبني .1

ما يستدعي التقّدـ لمجيات المختصة  وىذا، ، الجرائـ متمؾسودة قانوف العقوبات الفمسطيني، وذلؾ لعدـ وجود أساس تجريميم

التشريعية لمعمؿ عمى تبني تمؾ الجرائـ في مسودة قانوف العقوبات حتى يصبح ىنالؾ أساسا تجريميا يجعؿ مف المتحصالت 

ممالحقة القانونية والخضوع ضمف إطار قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ، بحيث يوّسع الجرمية الناتجة عف تمؾ الجرائـ محال ل

ىذا اإلطار مف مالحقة الجناة عند قياميـ عمميات إخفاء أو تمويو لمعوائد اإلجرامية المتأتية عف تمؾ الجرائـ، كما يشار ىنا الى 

التجريـ المتعمقة بتيريب األمواؿ ليتسع لكافة وسائؿ التيريب قواعد تجريـ قرصنة المنتجات والممكية الفكرية، وتعديؿ نصوص 

 المستحدثة.

الغاء النص المتعمؽ بتمكيف ديواف الرقابة المالية واإلدارية مف كشؼ السرية المصرفية، نظرا لتعارض النص مع نصوص  .2

 قرير رفع السرية تنحصر بيا.قرار بقانوف المصارؼ، وضماف عـ التداخؿ مع الصالحيات القضائية والتي تنحصر صالحية ت

 قرار بقانوف مكافحة غسؿ االمواؿ: 

تعديؿ قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ بما يتضمف إدخاؿ صور السموؾ اإلجرامي لعممية نقؿ األمواؿ والتي تختمؼ عف   .1

أتية مف الجرائـ األصمية، صورة تحويؿ األمواؿ والتي نّص عمييا المشّرع، إضافة الى عنصر إكتساب المتحصالت الجرمية المت

وعدـ إقصار مجرد حيازة االمواؿ عمى المعرفة بأنيا متحصمة مف أعماؿ غير مشروعة بحيث يّتسع النص ليشمؿ القصد 

 الخاص بأف تكوف الغاية ىو عممية إخفاء أو تمويو تمؾ المتحصالت.

ف مكافحة غسؿ األمواؿ وعدـ إقصار النص النص عمى جرائـ الفساد كجرائـ أصمية لجريمة غسؿ األمواؿ في قرار بقانو  . أ

، أي قبؿ إصدار القرار 2227عمى جريمة الكسب غير المشروع، حيث أف قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ أصدر في العاـ 

 بقانوف بشأف مكافحة الفساد المعّدؿ لقانوف الكسب غير المشروع.
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تقتصر عمى السرية المصرفية، لتشمؿ قواعد السرية  ( بخصوص إستثناءت السرية بحيث ال46توسيع نطاؽ المادة ) . ب

 المعموؿ بيا في المؤسسات المالية والت تعتبر السرية المصرفية جزءا منيا.

ضرورة النص عمى حؽ المواطف والذي أتخذ بحقو قرارا مف المحكمة بالحجز عمى أموالو نصا يتيح لو الطعف باإلجراء أماـ  . ت

 المحكمة المختصة.

اـ قرار بقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ إجراءات مكافحة تمويؿ اإلرىاب، بما يشمؿ النص عمى تمؾ الجريمة لـ تتناوؿ أحك . ث

 جريمة أصمية لجريمة غسؿ األمواؿ.

( مف قرار بقانوف مكافحة غسؿ االمواؿ عمى النحو التالي: )استبداؿ 2( مف المادة )1نوصي بأف يتـ تعديؿ نص الفقرة )أ/ . ج

واؿ مف قبؿ أي شخص، وىو يعمـ بأف ىذه األمواؿ تشكؿ متحصالت جريمة لغرض إخفاء أو تمويو أو تحويؿ أو نقؿ األم

األصؿ غير المشروع ليذه األمواؿ، أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصمية عمى اإلفالت مف التبعات القانونية 

 المترتبة عمى أفعالو(.

ي النص عمى النحو التالي: )تممؾ األمواؿ أو حيازتيا أو اكتسابيا أو (، نوصي تبن2( مف المادة )1في الفقرة )ج/ . ح

 استخداميا مف قبؿ أي شخص وىو يعمـ في وقت االستالـ أف ىذه األمواؿ ىي متحصالت جريمة(.

 السمطات المختصة:

ية والجيات التعاوف المحمي: تعزيز التكامؿ وفؽ قاعدة اإلختصاص في عمؿ كؿ مف ديواف الرقابة المالية واإلدار  .1

الرقابية والسمطات المختصة ذات العالقة، مف إخالؿ إبراـ مذكرات التفاىـ الداخمية بما يحقؽ نسقا في طبيعة 

 إختصاص كؿ جية وفقا لمصالحيات الممنوحة قانونا.

 القضاء:  .2

 العمؿ عمى إنشاء محكمة مختصة بجرائـ غسؿ األمواؿ، وتركيز قضاة متخصصيف بيذا اإلطار. .أ 

عالية التدريب عمى المستوى الوطني بما يسيـ في رفع قدرات القضاة عمى إختالؼ درجات المحاكـ في جوانب زيادة ف .ب 

 جريمة غسؿ األمواؿ، وباألخص في التعامؿ مع أدلة اإلثبات الخاصة بيا.
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 النيابة العامة: .3

يص أقساـ متخصصة في تدريب النيابة العامة عمى جوانب التحقيقات الخاصة إلكتشاؼ جريمة غسؿ األمواؿ، تخص .أ 

 مكافحة جريمة غسؿ األمواؿ.

رفع مستوى أداء العامميف في جيات إنفاذ القانوف حوؿ الجوانب القانونية لجريمة غسؿ االمواؿ، وتمييزىا عف غيرىا  .ب 

 مف الجرائـ، بما يشمؿ جيات إنفاذ القانوف بما يشمؿ األجيزة األمنية والشرطية والجمركية.

 الجمارك: 

 الكادر البشري في إدارة الجمارؾ بإجراءات مكافحة غسؿ األمواؿ.رفع مستوى  .أ 

 تمكيف الجمارؾ مف تقنيات التسميـ المراقب. .ب 
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