
 اإلطار التشرٌعً والرقابً لمكافحة غسل األموال فً فلسطٌن



مبررات إصدار تشرٌعات مكافحة غسل األموال فً فلسطٌن. 

مكونات التشرٌعات الخاصة بمكافحة غسل األموال. 

قانون مكافحة غسل األموال. 

اللجنة الوطنٌة لمكافحة غسل األموال. 

وحدة المتابعة المالٌة. 

اإلستعداد للتطبٌق. 
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حماٌة القطاع المالً من االستغالل فً تنفٌذ عملٌات غٌر قانونٌة. 

 مساعدة المؤسسات المالٌة على تنفٌذ مسؤولٌتها االجتماعٌة بمكافحة

 .الجرٌمة فً فلسطٌن

 تهٌئة البٌئة المناسبة فً فلسطٌن الجتذاب االستثمارات، وتعزٌز

 .عالقاتها الخارجٌة

حماٌة مكونات القطاع المالً من أٌة مخاطر مالٌة أو قانونٌة أو سٌاسٌة. 
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 بشأن مكافحة غسل  2007لسنة  9أصدر الرئٌس قرار بقانون رقم
 .األموال

أعد القانون باالستناد إلى القانون النموذجً الذي أعدته األمم المتحدة. 

ٌعتبر القانون اإلطار العام لمكافحة غسل األموال فً فلسطٌن. 

 تشمل الجهات الخاضعة ألحكام القانون المؤسسات والمهن المالٌة، وعدد
 .من المهن غٌر المالٌة

 ٌشكل القانون األساس التشرٌعً الذي تعتمد علٌه سلطات الرقابة
 .المختلفة فً إصدار التعلٌمات ووضع آلٌات لمكافحة غسل األموال

 أنشأ القانون وحدة مختصة لمكافحة غسل األموال ووضع أسس عامة
لتنظٌم العالقة بٌنها وبٌن سلطات الراقبة واإلشراف المالً، وبٌنها وبٌن 

 .السلطات القضائٌة
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 .تعرٌف جرٌمة غسل األموال1.

 .التزامات المؤسسات المالٌة واألعمال والمهن غٌر المالٌة2.

 .التزامات السلطات المشرفة3.

 .اللجنة الوطنٌة لمكافحة غسل األموال4.

 .وحدة المتابعة المالٌة5.

 .العقوبات6.
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من قانون مكافحة غسل األموال على تعرٌف جرٌمة غسل  2نصت المادة 
 :األموال وفقاً لآلتً

 :ٌعد مرتكباً لجرٌمة غسل األموال كل من أتى أٌاً من األفعال التالٌة. 1

استبدال أو تحوٌل األموال من قبل شخص وهو ٌعلم بأن هذه األموال تشكل ( أ
متحصالت جرٌمة لغرض إخفاء أو تموٌه األصل غٌر المشروع لهذه 

، أو لمساعدة شخص متورط فً ارتكاب الجرٌمة األصلٌة على .األموال
 .اإلفالت من التبعات القانونٌة المترتبة على أفعاله

إخفاء أو تموٌه الطبٌعة الحقٌقٌة أو المصدر أو الموقع أو التصرف أو الحركة ( ب
أو الملكٌة أو الحقوق المتعلقة باألموال من قبل أي شخص ٌعلم أن هذه 

 .األموال تشكل متحصالت جرٌمة

تملك األموال أو حٌازتها أو استخدامها من قبل أي شخص وهو ٌعلم فً وقت ( ت
 .االستالم أن هذه األموال هً متحصالت جرٌمة
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ٌستخلص العلم أو النٌة أو الهدف باعتبارهم عناصر أساسٌة الزمة . 2

للجرٌمة من الظروف الواقعٌة أو الموضوعٌة، من أجل إثبات المصدر 

المستتر للمتحصالت، والذي ال ٌشترط الحصول على إدانة الجرٌمة 

 .األصلٌة

تعد جرٌمة غسل األموال المتحصلة من أي من الجرائم األصلٌة سواء . 3

وقعت هذه الجرائم داخل أراضً السلطة الوطنٌة أو خارجها، شرٌطة 

أن ٌكون الفعل مجرماً بموجب القانون الساري فً البلد الذي وقعت فٌه 

الجرٌمة، كما وتسري جرٌمة غسل األموال على االشخاص الذٌن 
 .اقترفوا أٌاً من تلك الجرائم
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 .الشفافٌة1.

 .التعرف على العمالء2.

 .العناٌة الخاصة3.

 .حفظ السجالت4.

 .التدابٌر الداخلٌة5.

 .اإلبالغ6.

 .حظر اإلفصاح عن معلومات7.
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اإلشراف على التزام المؤسسات المالٌة بأحكام القانون والتعلٌمات 1.
 .الصادرة بمقتضاه

 .وضع اإلجراءات المنظمة للملكٌة واإلدارة بما ٌحقق أهداف الشفافٌة2.

تنظٌم عمل المؤسسات المالٌة بما ٌضمن تحقٌق غاٌات القانون بما 3.
 .ٌشمل ممارسة الرقابة المٌدانٌة

إصدار التعلٌمات الالزمة لمساعدة المؤسسات المالٌة على االلتزام 4.
 .بأحكام القانون

 .التعاون مع السلطات المختصة5.

 .اإلبالغ عن أٌة عملٌات مشبوهة6.

واإلحصائٌات حول التدابٌر المتخذة لمكافحة غسل اإلحتفاظ بالبٌانات 7.
 .األموال والعقوبات المفروضة
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 شكلت بموجب القانون لجنة وطنٌة لمكافحة غسل األموال، تتولى

 .مسؤولٌة مهام عدٌدة تتعلق بتنفٌذ القانون

 أهم مهام اللجنة هً وضع السٌاسات الخاصة بمكافحة غسل األموال

وإصدار التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ قانون ، وضمان التعاون بٌن 

 .المؤسسات المختلفة، وتمثٌل فلسطٌن فً المؤسسات الدولٌة المختصة

 تشرف اللجنة على عمل وحدة المتابعة المالٌة وتعٌن مدٌرها وتعتمد

 .موازناتها

ترفع اللجنة تقرٌرها لرئٌس السلطة الوطنٌة مباشرة. 
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 :تعٌن اللجنة بقرار من الرئٌس على النحو التالً

 .رئٌساً  -أو نائبه فً حال غٌابه-محافظ سلطة النقد 1.

 .ممثل وزارة المالٌة2.

 .ممثل وزارة العدل3.

 .ممثل وزارة الداخلٌة4.

 .ممثل وزارة اإلقتصاد الوطن5ً.

 .مدٌر دائرة رقابة المصارف6.

 .ممثل هٌئة سوق رأس المال7.

 .خبٌر قانون8ً.

 .خبٌر إقتصادي ومال9ً.
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أسس القانون وحدة مستقلة لمكافحة جرٌمة غسل األموال مقرها سلطة   

 :النقد، تعتبر مركزاً وطنٌاً للمعلومات وتتولى المهام التالٌة

استالم وطلب المعلومات المتعلقة بالعملٌات التً ٌشتبه بأنها تتضمن 1.

 .عملٌات غسل أموال

 .تحلٌل المعلومات الواردة لها2.

 .تعمٌم المعلومات ونتائج تحلٌلها وفقاً ألحكام القانون3.
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زٌادة وعً اإلدارة والموظفٌن المعنٌٌن بالمتطلبات القانونٌة. 

 االشتراك فً الدورات التدرٌبٌة والورشات التً تنظمها الهٌئة والوحدة

 .أو داخلٌاً فً الشركات

إعداد وإقرار سٌاسة داخلٌة لمكافحة غسل األموال. 

 استكمال قواعد البٌانات الخاصة بعمالء المؤسسة وفقاً لنصوص القانون

 .“إعرف عمٌلك”
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