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البنك الوطني
دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

التعريفات

قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015 م بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، والتعديــات القانون
الصــادرة عليــه بالقــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2016.

وحدة املتابعة املالية يف سلطة النقد الفلسطينية.الوحدة
اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.اللجنة

سلطة النقد الفلسطينية.سلطة النقد

الشخص املعرض سياسيًا

الشــخص وأفــراد عائلتــه وذوي الصلــة بــه وشــريكه الــذي يشــغل أو شــغل ســواء يف فلســطني أو خارجهــا 
ــادة األحــزاب السياســية أو القضــاة أو أعضــاء  ــا، مبــا يشــمل ق مناصــب سياســية عامــة أو وظائــف علي
املجلــس التشــريعي أو أعضــاء النيابــة العامــة أو مســؤولي الشــركات اململوكــة للدولــة أو رؤســاء املؤسســات 
أو الهيئــات أو اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة أو الســلطات التابعــة لدولــة فلســطني أو التابعــة أليــة 

دولــة أخــرى، ورؤســاء وممثلــي املنظمــات الدوليــة.
العميل الذي ال تربطه بالبنك عاقة عمل مستمرة.العميل العارض

املستفيد احلقيقي
الشــخص الطبيعــي الــذي ميلــك أو يســيطر بصــورة نهائيــة علــى عميــل أو حســاب الشــخص الــذي قــام 
نيابــة عنــه بإجــراء التعامــل، أو الشــخص الــذي ميــارس الســيطرة النهائيــة الفعالــة علــى شــخص اعتبــاري 

أو إدارتــه.

العاقــة التــي تنشــأ مــا بــني العميــل والبنــك، وتتصــل باألنشــطة واخلدمــات البنكيــة التــي يقدمهــا البنــك عالقة العمل
لعمائــه.

العناية الواجبة

التعــرف علــى هويــة العميــل وأوضاعــه القانونيــة ونشــاطه ومصــدر األمــوال، والغايــة مــن عاقــة العمــل 
وطبيعتهــا واملســتفيد احلقيقــي)إن وجــد(، والتحقــق مــن كل ذلــك، واملتابعــة املتواصلــة للعمليــات التــي تتــم 
ــأي وســيلة مــن الوســائل احملــددة مبقتضــى التشــريعات ذات العاقــة،  يف إطــار عاقــة عمــل مســتمرة ب

باإلضافــة إلــى التعــرف علــى طبيعــة العاقــة املســتقبلية فيمــا بــني البنــك والعميــل والغايــة منهــا.

البنك الوهمي
البنــك الــذي ليــس لــه مقــر عمــل ثابــت يســتقبل فيــه عمــاءه، وال يوظــف فيــه شــخص أو أكثــر ميارســون 
نشــاط وإدارة فعليــة وال يحتفــظ بالســجات لعملياتــه، وال يخضــع للتفتيــش مــن قبــل جهــة رقابيــة أو 

إشــرافية مختصــة ســواء بالبلــد الــذي أســس فيــه أو يف بلــد آخــر.

احلوالة اإللكترونية
ــة،  ــب إصــدار احلوال ــة عــن طال ــة نياب ــك باســتخدام وســائل إلكتروني ــم بواســطة بن ــل تت ــة حتوي أي عملي
والتــي مبوجبهــا ترســل األمــوال إلــى بنــك آخــر، حيــث ميكــن أن يتلقــاه احملــول لــه بغــض النظــر عــن كــون 

طالــب إصــدار احلوالــة هــو ذات الشــخص احملــول لــه.
مجلس اإلدارة للبنك الوطني.مجلس اإلدارة

هــي جلنــة منبثقــة عــن مجلــس إدارة البنــك الوطنــي حيــث تتولــى هــذه اللجنــة األمــور اخلاصــة مبراقبــة جلنة االمتثال
االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف البنــك.

هي اإلدارة التنفيذية )العليا( يف البنك الوطني.اإلدارة التنفيذية )العليا(
املدير العام للبنك الوطني.املدير العام

اإلدارات املختلفة يف البنك الوطني.وحدات األعمال
وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب
هي الوحدة املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف البنك الوطني.

مسؤول مكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب

هــو املســؤول عــن وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب والــذي يتــم تعيينــه مــن قبــل مجلــس 
اإلدارة يف البنــك الوطنــي.



1
البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 	

مقدمة -1-
مــع تزايــد مخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب التــي تواجههــا املؤسســات املاليــة حــول العالــم، تركــز اجلهــات التنظيميــة علــى الضوابــط واإلجــراءات التــي 
تطبقهــا البنــوك ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ومســاعدة ســلطات إنفــاذ القانــون يف عمليــات الكشــف والتحقيــق. ولتحقيــق هــذا الهــدف، فقــد وضــع 

البنــك الوطنــي املبــادئ والسياســات واإلجــراءات التاليــة بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب:

المبادئ العامة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 	1-
تشــكل املبــادئ املوضحــة أدنــاه مبــادئ البنــك بشــأن مكافحــة غســل األمــوال )التعامــل مــع عائــدات اجلرميــة( أو متويــل األنشــطة اإلرهابيــة )حيــث تكــون األمــوال 
مســتمدة مــن عوائــد اجلرميــة(. وتعــد السياســة بياًنــا واضًحــا ملوظفينــا واجلهــات التنظيميــة بشــأن موقــف البنــك مــن هــذه القضيــة اخلطيــرة. وهــي ضروريــة 

لــردع غاســلي األمــوال مــن اســتهداف البنــك وحمايتــه مــن العقوبــات التنظيميــة والتقاضــي ومخاطــر الســمعة.

وبصفته مؤسسة ملتزمة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، فإن البنك الوطني يحرص على القيام مبا يلي:

وضــع خطــوط واضحــة للمســائلة واملســؤولية الداخليــة. تقــع املســؤولية األساســية يف مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب علــى عاتــق وحــدات األعمــال . 	
الــة. ويتــم دعــم وحــدات األعمــال للقيــام بهــذه املســؤولية  والتــي يجــب أن تضمــن تدريــب املوظفــني بشــكل كاٍف وتطبيــق الضوابــط الداخليــة املناســبة والفعَّ

مــن خــال إدارة االمتثــال ووحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب والدائــرة القانونيــة.

توثيق األنظمة والضوابط واإلجراءات ا لكل وحدة أعمال وتنفيذها واحلفاظ عليها.. 	

اتخــاذ جميــع اخلطــوات املعقولــة للتحقــق مــن هويــة عمائنــا، مبــا يف ذلــك املالكــون واملســتفيدون احلقيقيــون مــن الكيانــات املؤسســية )مبــا يشــمل الصناديــق . 	
االئتمانيــة( واألشــخاص الذيــن ميثلهــم وكاء كعمــاء للبنــك. ســنتخذ جميــع اخلطــوات املعقولــة لضمــان احلفــاظ علــى حتديــث املعلومــات اخلاصــة 

بالعمــاء.

إنشاء أنظمة لاحتفاظ بسجات كافية للهوية ومعلومات فتح احلساب واملعامات البنكية ملدة عشر سنوات من تاريخ انهاء عاقة العمل.. 	

رفــض أي معاملــة يتضــح، بنــاًء علــى التفســيرات املقدمــة مــن العميــل أو معلومــات أخــرى، وجــود أســباب معقولــة للشــك يف أن األمــوال قــد ال تكــون مــن . 	
مصــدر مشــروع. 

حيثما يقتضي التشريع احمللي أو يسمح بذلك، اإلفصاح الفوري عن املعامات املشبوهة إلى السلطات املعنية من خال القنوات الداخلية املناسبة.. 	

تثقيــف وتدريــب موظفينــا علــى متطلبــات التشــريعات احملليــة وسياســة البنــك بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ورصــد املعامــات املشــبوهة، . 	
واألنظمــة والضوابــط واإلجــراءات املطبقــة.

التعاون مع أي طلب قانوني مقدم من الهيئات احلكومية للحصول على معلومات أثناء التحقيقات يف عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب.. 	

دعــم احلكومــات واجلهــات املســؤولة عــن تطبيــق القانــون والهيئــات الدوليــة مثــل مجموعــة العمــل املالــي يف جهودهــم الراميــة إلــى مكافحــة اســتخدام النظــام . 	
املالــي يف غســل عائــدات اجلرمية.

اإلبــاغ بشــكل منتظــم عــن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب إلــى وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب و يقــوم مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال . 		
ومتويــل اإلرهــاب بتحديــد محتــوى التقاريــر وتنســيقها وإرســالها جلنــة االمتثــال.



2
البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

تشريعات سلطة النقد الفلسطينية ومتطلباتها التنظيمية 	1-
بوجــٍه عــام، تؤكــد لوائــح ســلطة النقــد الفلســطينية علــى وضــع إجــراءات قويــة خاصــة باعــرف عميلــك ومراقبــة املعامــات واإلبــاغ عــن األنشــطة املشــبوهة 

وتدريــب املوظفــني كأســاس ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

تفيــد املادتــان رقــم )19( و)23( مــن قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015 وأي تعديــات تطــرأ عليهمــا باإلضافــة إلــى التعديــات الصــادرة مبوجــب مرســوم 
القانــون رقــم )13( لســنة 2016 مــن التعديــات الاحقــة بتجــرمي أنشــطة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وتُشــكل الركيــزة األساســية للمتطلبــات واإلجــراءات 
اخلاصــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. تُعــد وحــدة املتابعــة املاليــة يف فلســطني هــي اجلهــة املعنيــة بالتحقيــق يف املعامــات املشــبوهة. ينــص القــرار 
بقانــون رقــم )20( لســنة 2015 وأي تعديــات عليــه علــى تفاصيــل الســلوك واألنشــطة التــي تُشــكل »إرهاًبــا« يف إطــار تعريــف القانــون والــذي مبوجبــه تطبيــق 

القانــون والعقوبــات بســبب انتهــاك أي مــن أحكامــه.

ــل  ــال ووحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتوي ــى إدارة االمتث ــح اخلاصــة مبوضــوع معــني أو عندمــا يســاورك الشــك، يُرجــى الرجــوع إل ملعرفــة القوانــني واللوائ
اإلرهــاب للحصــول علــى التوجيهــات، وميكــن أيًضــا ملوظفــي البنــك الوطنــي الرجــوع إلــى الرابــط التالــي للرجــوع إلــى القوانــني والتعليمــات اخلاصــة مبكافحــة 

http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=			&language=en-US غســل األموال/متويــل اإلرهــاب - ســلطة النقــد الفلســطينية

سياسة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 	1	

مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب

مقدمة. 	
مــع تزايــد مخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب التــي تواجههــا املؤسســات املاليــة حــول العالــم، تركــز اجلهــات التنظيميــة علــى الضوابــط واإلجــراءات التــي 
ــة خــال إجــراءات الكشــف  ــون بفعالي ــق القان ــى تطبي ــة عل ــات واجلهــات التنظيمي ــل اإلرهــاب ومســاعدة الهيئ ــوك ملكافحــة غســل األمــوال ومتوي ــا البن تُطبقه

والتحقيــق. ولتحقيــق هــذه الغايــة، وضــع البنــك الوطنــي السياســة التاليــة بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

المبادئ التوجيهية للسياسة. 	
ســيتم تطبيــق سياســات مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب الصــادرة عــن البنــك الوطنــي )املشــار إليــه يف هــذا الدليــل باســم البنــك( علــى مســتوى البنــك 

مبــا يشــمل جميــع وحــدات األعمــال واخلدمــات لديــه وشــركاته التابعــة.

سياسة البنك الوطني لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 	
صــدرت هــذه السياســة وفًقــا ملتطلبــات ســلطة النقــد الفلســطينية ومتتــد لتشــمل املتطلبــات الدوليــة وأفضــل املمارســات. وُصممــت املبــادئ التوجيهيــة لتوفيــر 

الدعــم الــكايف لألعمــال بهــدف احلــد مــن مخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب واالمتثــال للتشــريعات واللوائــح.

يــرد أدنــاه توضيــح ملبــادئ منــع غســل األمــوال )التعامــل مــع عائــدات اجلرميــة( أو متويــل األنشــطة اإلرهابيــة )حيثمــا قــد تنشــأ أو ال تنشــأ أمــوال عــن اجلرميــة(. 
وتســري السياســة علــى جميــع املناطــق التــي يعمــل فيهــا البنــك الوطنــي، ومتثــل بياًنــا واضًحــا ملوظفينــا واجلهــات التنظيميــة بشــأن موقفنــا اجتــاه هــذه القضيــة 
املنطويــة علــى مخاطــر شــديدة. وتعــد هــذه السياســة ضروريــة لــردع غاســلي األمــوال مــن اســتهداف البنــك الوطنــي وحمايتنــا مــن العقوبــات التنظيميــة 

والتقاضــي ومخاطــر الســمعة.

نظراً ألن البنك الوطني مؤسسة ملتزمة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، فسيقوم مبا يلي:

http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=856&language=en-US
http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=856&language=en-US
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دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

املبادئ العامة ملكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب 	1-

تشــكل املبــادئ املوضحــة أدنــاه مبــادئ البنــك بشــأن مكافحــة غســل األمــوال )التعامــل مــع عائــدات اجلرميــة( أو متويــل األنشــطة اإلرهابيــة )حيــث تكــون األمــوال 
أوال تكــون مســتمدة مــن عوائــد اجلرميــة(. وتعــد السياســة بياًنــا واضًحــا ملوظفينــا واجلهــات التنظيميــة بشــأن موقــف البنــك مــن هــذه القضيــة اخلطيــرة. وهــي 

ضروريــة لــردع غاســلي األمــوال مــن اســتهداف البنــك وحمايتــه مــن العقوبــات التنظيميــة والتقاضــي ومخاطــر الســمعة.

وبصفته مؤسسة ملتزمة مبكافحة غسل األموال و ومتويل اإلرهاب، فإن البنك الوطني يحرص على القيام مبا يلي:

وضــع خطــوط واضحــة للمســائلة واملســؤولية الداخليــة. تقــع املســؤولية األساســية يف مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب علــى عاتــق وحــدات األعمــال . 	
الــة. ويتــم دعــم وحــدات األعمــال للقيــام بهــذه املســؤولية  والتــي يجــب أن تضمــن تدريــب املوظفــني بشــكل كاٍف وتطبيــق الضوابــط الداخليــة املناســبة والفعَّ

مــن خــال دوائــر االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب واملستشــار القانونــي.

توثيق األنظمة والضوابط واإلجراءات لكل وحدة أعمال وتنفيذها واحلفاظ عليها.. 	

اتخــاذ جميــع اخلطــوات املعقولــة للتحقــق مــن هويــة عمائنــا، مبــا يف ذلــك املالكــون واملســتفيدون احلقيقيــون لللكيانــات املؤسســية )مبــا يشــمل الصناديــق . 	
االئتمانيــة( واألشــخاص الذيــن ميثلهــم وكاء كعمــاء للبنــك. ســنتخذ جميــع اخلطــوات املعقولــة لضمــان احلفــاظ علــى حتديــث املعلومــات اخلاصــة 

بالعمــاء.

إنشاء أنظمة لاحتفاظ بسجات كافية للهوية وفتح احلساب واملعامات البنكية ملدة عشر سنوات على األقل من تاريخ انهاء العاقة.. 	

ــة للشــك يف أن األمــوال قــد ال تكــون مــن . 	 ــى تفســيرات مقدمــة مــن العميــل أو معلومــات أخــرى، وجــود أســباب معقول ــاًء عل ــة يتضــح، بن رفــض أي معامل
مصــدر مشــروع. 

وحيثما يقتضي التشريع احمللي أو يسمح بذلك، اإلفصاح الفوري عن املعامات املشبوهة إلى السلطات املعنية من خال القنوات الداخلية املناسبة.. 	

تثقيــف وتدريــب موظفينــا علــى متطلبــات التشــريعات احملليــة وسياســة البنــك بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ورصــد املعامــات املشــبوهة، . 	
واألنظمــة والضوابــط واإلجــراءات املطبقــة.

التعاون مع أي طلب قانوني مقدم من الهيئات احلكومية للحصول على معلومات أثناء التحقيقات يف عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب.. 	

دعــم احلكومــات واجلهــات املســؤولة عــن تطبيــق القانــون والهيئــات الدوليــة مثــل مجموعــة العمــل املالــي يف جهودهــم الراميــة إلــى مكافحــة اســتخدام النظــام . 	
املالــي يف غســل عائــدات اجلرمية.

اإلباغ بشكل منتظم عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب إلى وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ويقوم مسؤول اإلباغ عن غسل األموال . 		
ومتويل اإلرهاب بتحديد محتوى التقارير وتنسيقها وإرسالها جلنة االمتثال.

التشريعات احمللية واملتطلبات التنظيمية 	1-

بوجــٍه عــام، تؤكــد اللوائــح احملليــة علــى وضــع إجــراءات خاصــة باعــرف عميلــك ومراقبــة املعامــات واإلبــاغ عــن األنشــطة املشــتبه بهــا وتدريــب املوظفــني 
كأســاس ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

يفيــد القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015 باإلضافــة إلــى التعديــات الصــادرة مبوجــب القــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2016 مــن التعديــات الاحقــة بتجــرمي 
أنشــطة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ويُشــكل الركيــزة األساســية للمتطلبــات واإلجــراءات الفلســطينية ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ، وتعــد 

اجلرائــم التاليــة أمثلــة علــى اجلرائــم األصليــة التــي يشــملها هــذا القانــون: 

املشاركة يف مجموعة إجرامية أو مجموعة نصب منظمة. . 	
االجتار بالبشر وتهريب املهاجرين. . 	
االستغال اجلنسي لألطفال والنساء. . 	
االجتار غير املشروع باملواد املخدرة واملؤثرة عقلياً. . 	
االجتار غير املشروع باألسلحة والذخيرة. . 	
االجتار غير القانوني بالبضائع املسروقة وغيرها من البضائع. . 	
الرشوة واالختاس. . 	
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

االحتيال. . 	
تزوير وتقليد العملة. . 	

التزوير وتزييف وقرصنة املنتجات. . 		
اجلرائم التي تنتهك قانون البيئة. . 		
القتل أو الضرر البليغ. . 		
االختطاف أو األسر أو أخذ الرهائن. . 		
السطو والسرقة. . 		
التهريب. . 		
االبتزاز أو التهديد أو الترهيب. . 		
التزوير. . 		
القرصنة الواقعة على املاحة البحرية واجلوية. . 		
اجلرائم املنصوص عليها يف املواد )87 و88 و89 و99( من قانون األوراق املالية النافذ. . 		
جرائم الفساد. . 		
اجلرائم الضريبية. . 		
البيــع أو التحويــل غيــر املشــروع لألراضــي مبوجــب اللوائــح املعمــول بهــا يف فلســطني، مبــا يف ذلــك التوســط أو أي تصــرف آخــر يهــدف إلــى نقــل ملكيــة . 		

األرض أو جــزء منهــا علــى نحــٍو غيــر قانونــي ليتــم ضمهــا لدولــة أجنبيــة. 
املخالفات املنصوص عليها يف قانون اآلثار املطبق يف فلسطني. . 		
إساءة االئتمان.. 		
متويل اإلرهاب واألعمال اإلرهابية. . 		
القرصنة اإللكترونية بشتى أنواعها. . 		

تُعد وحدة املتابعة املالية هي الوحدة املعنية بتحليل أنشطة االحتيال واملعامات املشتبه بها والتحقيق فيها.

ــة  ــة واملؤسســات اخلاضع ــى أســواق األوراق املالي ــة عل ــل اإلرهــاب املطبق ــوال ومتوي ــح مكافحــة غســل األم ــال الفلســطينية لوائ ــة ســوق رأس امل أصــدرت هيئ
لســلطتها.

ينــص القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015 باإلضافــة إلــى التعديــات الصــادرة مبوجــب القــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2016 علــى تفاصيــل الســلوك 
واألنشــطة التــي تُشــكل »إرهاًبــا« يف إطــار تعريــف القانــون والتــي ســيتم تطبيــق القانــون والعقوبــات بشــأنها بســبب انتهاكهــا أي مــن أحكامــه.

مسؤولية اإلبالغ -1-

مبوجــب اللوائــح احلاليــة، يوجــد لــدى كل بنــك مســؤوٌل معــنّيٌ لإلبــاغ عــن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ويتحمــل مســؤولية إبــاغ وحــدة املتابعــة املاليــة التابعــة 
لســلطة النقــد الفلســطينية عــن أي معامــات مشــتبه بهــا، وهنــاك عمليــة محــددة إلجــراء املراجعــة الداخليــة وإبــاغ مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال ومتويــل 

اإلرهــاب )راجــع القســم 6 اإلبــاغ عــن األنشــطة املشــبوهة ادنــاه(.

تقــوم وحــدات األعمــال بتقــدمي تقاريــر املعامــات املشــبوهة إلــى مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب الــذي يقــوم مبراجعــة هــذه التقاريــر 
واملشــاركة يف حتقيــق أكثــر تفصيــًا، وقــد يقــوم بــدوره بإبــاغ وحــدة املتابعــة املاليــة. يــدرك البنــك الوطنــي مــدى أهميــة حتديــد هويــة العمــاء ومعاماتهــم علــى 

نحــٍو ســليم كمــا يلتــزم مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

تتمثل العناصر الرئيسية لسياسة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لدى البنك فيما يلي:

ــة للعمــاء واملالكــني واملســتفيدين احلقيقيــون للشــركات مــن أجــل فهــم هيــكل امللكيــة واملراقبــة لــدى جميــع 	  ــة الكامل ــى معلومــات الهوي يتــم احلصــول عل
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البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

الكيانــات القانونيــة. يف حالــة ادعــاء أي شــخص أنــه يتصــرف بالنيابــة عــن شــخص آخــر، يجــب أن يتمتــع هــذا الشــخص بســلطة قانونيــة مناســبة للقيــام 
بذلــك. تنــص سياســتنا علــى عــدم تنفيــذ املعامــات أو قبــول عاقــات العمــل مــع العمــاء الذيــن ال يقدمــون أدلــة كافيــة ودقيقــة عــن هويتهــم. )املصــدر: 
املــادة 6.2 مــن دليــل مكافحــة غســل األموال/متويــل اإلرهــاب للبنــوك الصــادرة عــن ســلطة النقــد الفلســطينية واملرســوم بقانــون رقــم )13( لســنة 2016 - 

املــادة 6(.

لــن تفتــح الفــروع و/أو وحــدات األعمــال حســابات مجهولــة الهويــة أو حســابات بأســماء أو أرقــام مــن الواضــح أنهــا وهميــة. ويحــرص البنــك علــى االعتمــاد 	 
علــى اســم صاحــب احلســاب كمــا هــو وارد يف جــواز الســفر وهويــة إثبــات الشــخصية أو الترخيــص التجــاري يف حالــة األشــخاص االعتباريــني. )املصــدر: 

املرســوم بقانــون رقــم )13( لســنة 2016 - املــادة 6 - حتديــد هويــة العمــاء(.

إذا لــم يكــن للمعامــات غــرض اقتصــادي واضــح أو غــرض مشــروع أو مت االشــتباه يف انطوائهــا علــى غســل لألمــوال ومتويــل اإلرهــاب، فســيتم حتديــد 	 
خلفيتهــا وغرضهــا وتســجيلهما واإلبــاغ عنهــا علــى الوجــه املطلــوب.

يجــب علــى الفــروع و/أو وحــدات األعمــال التعامــل بحــذر مــع عاقــات ومعامــات األعمــال القائمــة مــع األشــخاص والشــركات واملؤسســات املاليــة مــن 	 
الــدول التــي ال تُطبــق ضوابــط كافيــة فيمــا يخــص غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بحســب القــرارات الصــادرة عــن وحــدة املتابعــة املاليــة.

يف حالــة عــدم إمكانيــة إثبــات ســامة أو شــرعية مصــدر األمــوال، يتــم اإلبــاغ عــن هــذه املعامــات علــى أنهــا مشــبوهة. )املصــدر: املرســوم بقانــون رقــم 	 
)13( لســنة 2016 - املــادة 14- اإلبــاغ(.

ــر الازمــة 	  ــع التدابي ــر مفوضــة، تتخــذ الفــروع و/أو وحــدات األعمــال جمي ــة عــن أطــراف غي ــل بإجــراء معامــات نياب ــام العمي ــة االشــتباه يف قي يف حال
واملعقولــة للتحقــق مــن صحــة معلومــات الهويــة احلقيقيــة للمــوكل أو املســتفيد مــن هــذه املعامــات وتســجيل هــذه املعلومــات. )املصــدر: تعليمــات مكافحــة 

غســل األموال/متويــل اإلرهــاب رقــم 2 لســنة 2016، القســم 5(.

ميتثــل البنــك الوطنــي جلميــع التعليمــات القانونيــة الصــادرة عــن الســلطات املختصــة فيمــا يتعلــق بالتقاريــر املقدمــة مبوجــب تشــريعات مكافحــة غســل 	 
ــل اإلرهــاب. )املصــدر: القــرار رقــم )20( لســنة 2015 - املــادة 11(. األمــوال ومتوي

سيتم نشر ثقافة التوعية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على جميع املوظفني من خال أنشطة التدريب والنشرات الدورية.	 

ــل اإلرهــاب /املدققــني 	  ــال/ مســؤول مكافحــة غســل األمــوال ومتوي ــب مســؤولي االمتث ــواردة أعــاه مــن جان ــة مراجعــة منتظمــة للعناصــر ال جُتــرى عملي
ــة. ــة والدولي ــة احمللي ــن الســلطات التنظيمي ــني م ــوك و/أو املفتشــني اخلارجي ــني يف البن الداخلي

يتم االحتفاظ بالسجات املتعلقة بتحديد هوية العميل ومعاماته ملدة ال تقل عن 10 سنوات من تاريخ إنهاء عاقة العمل.	 

تتمثــل سياســة البنــك الوطنــي يف اتبــاع املمارســات البنكيــة الســليمة مــن خــال االلتــزام باملســؤوليات القانونيــة واملهنيــة. تتمثــل سياســتنا ملكافحــة غســل 	 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف مراقبــة أي جهــد محتمــل مــن جانــب أي شــخص يســتهدف اســتخدام البنــك كقنــاة لنقــل األمــوال كجــزء مــن أي نشــاط إجرامــي.

نراقــب عــن كثــب املعامــات غيــر العاديــة التــي ينفذهــا عماؤنــا أو أي شــخص آخــر عبــر عملياتنــا البنكيــة، كمــا نقــوم بإجــراء فحــص حلســابات عمائنــا 	 
بصفــة دوريــة للتأكــد ممــا إذا كانــت املعاملــة يف احلســاب تعكــس نشــاطهم التجــاري.

إن التبليــغ عــن حــاالت االشــتباه باتبــاع إجــراءات وقواعــد ســليمة مينــح البنــك واملوظفــني حمايــة ضــد الدعــاوي واإلجــراءات اخلاصــة بانتهــاك الســرية 	 
البنكيــة أو الدعــاوي اجلزائيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ معاملــة مشــبوهه مبــا يتوافــق مــع املادتــني رقــم ) 14 ، 15 ( مــن قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل 

اإلرهــاب.

الفحص 	1-

يتــم مطابقــة جميــع احلســابات اجلديــدة علــى قوائــم احلظــر الدوليــة واحملليــة. ويتــم مراقبــة جميــع املعامــات التــي متــت مــن قبــل العمــاء عــن طريــق 
ســيناريوهات املراقبــة التــي مت وضعهــا يف النظــام اآللــي ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

يقــوم البنــك مــن خــال النظــام اآللــي ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب مبطابقــة أســماء قاعــدة عمــاء البنــك علــى قوائــم احلظــر احملليــة والدوليــة 
بشــكل دوري، ملعرفــة فيمــا إذا كان قــد أصبــح أي عميــل مدرجــاً علــى تلــك القوائــم.
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دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

التدريب 	1-

نقدم يف البنك الوطني دورات تدريبية مستمرة ملوظفينا بشأن مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب لضمان أنهم على درأية مبا يلي:

طرق حتديد مؤشرات غسل األموال ومتويل اإلرهاب والتي تظهر أثناء أداء املوظفني لواجباتهم.أ. 

اخلطوات الواجب اتخاذها مبجرد حتديد أي شك.ب. 

دور املوظفني يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف البنك.ت. 

يجــب أال يقــوم املوظفــون بإبــاغ أي شــخص، مبــا يف ذلــك العميــل، مبعلومــات ســرية تفيــد بأنــه يتــم إجــراء فحــص ملعاملتــه الحتماليــة التــورط يف عمليــات 	. 
غســل أمــوال و/أو متويــل إرهــاب.

اإلجراء اخلاص بالبنك لاحتفاظ بسجات املعامات املشبوهة.	. 

العواقب التأديبية املترتبة على عدم االمتثال لسياسة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب أو عدم اإلباغ عن أي معامات مشبوهة.ح. 
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دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

األدوار والمسؤوليات على مستوى البنك. 	
خطوط الدفاع -1	

خط الدفاع
األول

رؤساء وحدات  	
األعمال

وحدة مكافحة  	
غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب

التدقيق الداخلي 	

خط الدفاع 
الثاني

خط الدفاع
 الثالث

خــط الدفــاع األول: ان مســؤولية مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب تقــع بالدرجــة األولــى علــى مديــري وحــدات األعمــال، حيــث يجــب علــى مديــري . 	
وموظفــي وحــدات األعمــال ضمــان االمتثــال جلميــع القوانــني واللوائــح املعمــول بهــا ذات الصلــة بإداراتهــم مــن خــال ضمــان وضــع سياســات وإجــراءات 

وتوفيــر التدريــب والوعــي الكافيــني ملوظفــي الوحــدة. 

خــط الدفــاع الثانــي: يجــب أن توفــر وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب التوجيــه والدعــم إلــى مديــري وحــدات األعمــال لضمــان امتثــال تلــك . 	
الوحــدات مــع للقوانــني واللوائــح والسياســات واإلجــراءات الداخليــة للبنــك. وتقــوم وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بتقييــم مخاطــر غســل 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب علــى مســتوى البنــك ووضــع سياســات وإجــراءات داخليــة ملنــع أو احلــد مــن تلــك املخاطــر. رفــع التقاريــر بشــكل دوري إلــى جلنــة 
االمتثــال املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة، باإلضافــة إلــى ذلــك تقــوم وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب باإلبــاغ عــن حــاالت االشــتباه بحــدو	 

غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب لوحــدة املتابعــة املاليــة يف ســلطة النقــد الفلســطينية.

خــط الدفــاع الثالــث: يقــوم قســم التدقيــق الداخلــي بإجــراء عمليــات تدقيــق دوريــة علــى وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب للتأكــد مــن أنهــا . 	
تعمــل بفعاليــة ورفــع التقاريــر إلــى جلنــة التدقيــق. 

مسؤولية مجلس اإلدارة )جلنة االمتثال( 	1	
يتوجب على مجلس اإلدارة ما يلي: 

إنشــاء وظيفــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ملتابعــة االلتــزام بأحــكام القــرار بقانــون بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، علــى أن . 	
تســند هــذه الوظيفــة إلــى موظــف مســتقل بدرجــة مديــر يســمى مســؤول مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

ــا هــذه . 	 ــة وثيقــة رســمية أخــرى تنشــأ مبوجبه ــاق أو أي ــى امليث ــك واملصادقــة عل ــل اإلرهــاب يف البن ــى وظيفــة مكافحــة غســل األمــوال ومتوي اإلشــراف عل
ــة. الوظيف

اعتمــاد هيــكل تنظيمــي واضــح لوظيفــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، علــى أن يتناســب الهيــكل التنظيمــي مــع حجــم البنــك وتفرعاتــه وتعقيــد . 	
عملياتــه وقاعــدة بياناتــه.

اعتماد أوصاف وظيفية لوظائف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب تتضمن املهام واملسؤوليات ومؤهات ومواصفات لشاغلي تلك الوظائف.. 	

اعتمــاد دليــل إجــراءات عمــل لوظيفــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب مبنــي علــى املخاطــر )RBA(، بحيــث يســتند علــى توصيــات مجموعــة . 	
ــة، ويحــدد فيــه  العمــل املالــي )FATF( واملمارســات الدوليــة الفضلــى واملبــادئ األساســية واإلرشــادات الصــادرة عــن جلنــة بــازل للرقابــة البنكيــة الفعال
بشــكل واضــح أولويــات ومســؤوليات الوظيفــة وأســاليب العمــل وآليــات رفــع التقاريــر وعــرض نتائــج العمــل، علــى ان يشــتمل علــى آليــة اتخــاذ اإلجــراءات 

التصحيحيــة يف حــال اكتشــاف أيــة مخالفــات.
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البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

ضمــان اســتقالية الوظيفــة وعــدم التأثيــر عليهــا، واعتمــاد نظــام ملوظفــي مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بالبنــك بشــأن املكافــآت واحلوافــز . 	
ــة. ــات الوظيفي ــر أو اإلخــال بالواجب ــب واملســائلة يف حــال التقصي والروات

توفيــر املوازنــات املاليــة الكافيــة لضمــان عمــل تلــك الوظائــف ومبــا يحقــق الغايــة مــن إنشــاءها ويرفــع مــن قــدرة املوظفــني علــى إدارة مخاطــر غســل األمــوال . 	
ومتويــل اإلرهــاب واحلــد منهــا، وال ســيما املوازنــات اخلاصــة بالتدريــب وتوفيــر الكــوادر البشــرية املؤهلــة والبرامــج واألنظمــة اآلليــة اخلاصــة مبكافحــة 

غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب واالســتعام علــى قوائــم احلظــر والتجميــد الدولــي واحمللــي.

مسؤولية اإلدارة التنفيذية 	1	

يجب أن تتضمن اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة التنفيذية ومديرو وحدات األعمال ما يلي:

توفير ضوابط وأنظمة وبرامج كافية للتعرف ومنع أي سوء استغال محتمل للخدمات واملنتجات والتقنيات املالية واملصرفية والتبليغ عن االنتهاكات . 	
احملتملة، على أن يتم ضمان توفر ما يلي:

أنظمة وبرامج إلكترونية خاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، بحيث تكون قادرة على تصنيف مخاطر العماء ورقابة وتتبع أ. 
العمليات املالية وفق سيناريوهات ومؤشرات معينة، ورصد العمليات واحلركات غير االعتيادية واملشبوهة.

أنظمه وبرامج إلكترونية لاستعام عن قاعدة العماء بشكل دوري على قوائم احلظر والتجميد الدولي واحمللي واالستعام عن أطراف ب. 
العمليات املالية اخلارجية قبل تنفيذها. 

التأكد من تطبيق الشركات التابعة للمصرف ملتطلبات ومعايير مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.. 	

رقابة حسابات موظفي املصرف والتدقيق عليها مبا يضمن عدم إساءة استخدامها لصالح الغير و/أو يف غير طبيعتها والغاية منها أو يف أنشطة جرمية . 	
والعمل على متابعة نشاط املوظف املالي غير االعتيادي، وفحص مدى تناسب تلك العمليات مع طبيعة احلسابات والدخل الشهري، والعمل على التحقق 

من مدى سامة العمليات وكفاءة إجراءات العناية الواجبة اجتاهها.

تعزيز اتخاذ اإلجراءات اإلدارية والتأديبية بحق املوظفني املخالفني الذين يثبت ارتكابهم أحدا	 تضر بسامة وسمعة املصرف جراء إساءة استخدام . 	
حساباتهم أو ارتكابهم جرائم مالية كاالحتيال واالختاس، ومبا يشمل إباغ سلطة النقد واجلهات املختصة بأية خروقات أومخالفات للقوانني واألنظمة 

والتعليمات وسياسات وإجراءات العمل النافذة.

إعداد سياسة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وإعداد إجراءات عمل لتطبيق متطلبات وتدابير مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومبادئ . 	
العناية الواجبة بهدف تعزيز املعايير األخاقية واملهنية ومنع متويل األنشطة اإلرهابية. 

 تعزيز ضوابط الدخول إلى املصرف مبا يشمل االستعام عن أسماء األشخاص املنوي توظيفهم لدى املصارف و/أو التعاقد معهم و/أو استقطاب 	. 
املساهمني االستراتيجيني اجلدد والتحقق من مصادر أموالهم املنوي استخدامها يف شراء اسهم املصرف وذلك بهدف احلد من دخول أي أشخاص 

مدرجني أو مشتبه بارتكابهم جرائم غسل أموال أو متويل إرهاب أو أي من اجلرائم األصلية.   

البقاء على علٍم باملستجدات املتعلقة مبخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب الكامنة يف وحدات األعمال التي يتحملون مسؤوليتها.. 	

ضمان امتثال وحدات األعمال التي يتحملون املسؤولية عنها جلميع القوانني والقواعد واللوائح ذات الصلة باإلضافة للسياسات واإلجراءات الداخلية يف . 	
البنك.

التأكد من أن وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يتم تزويدها باملوارد/هيكلتها بشكل صحيح وتتمتع بالسلطة املناسبة.. 	

املشاركة الفّعالة يف تعزيز مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ضمن سياسات وإجراءات البنك الوطني ومدونة األخاقيات، من خال:. 		

التواجد واملشاركة يف الفعاليات املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، مثل الندوات والتدريب.أ. 

املصادقة على املبادرات املقترحة من قبل وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.ب. 

توفير املوارد الازمة لدورات التدريب وتأمني حضور املوظفني يف هذه الدورات.	. 

التعامل بشكل صارم مع حاالت غسل األموال ومتويل اإلرهاب املكتشفة أو احلاالت التي يتم اكتشافها.د. 

تشجيع املوظفني على إباغ مسؤول وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بأية حاالت اشتباه.ه. 

ضمان تقييم أداء املوظفني يف ضوء املسؤوليات واألهداف املتعلقة باالمتثال كجزء من عملية قياس األداء.و. 

ز. 
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البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

مسؤولية التدقيق الداخلي 	1	
كفاية وكفاءة سياسات وإجراءات برامج عمل مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.. 	

إجراءات العناية الوجبة والواجبة املعززة ومدى التركيز على العماء والعمليات مرتفعي املخاطر.. 	

مدى كفاءة تطبيق النهج القائم على املخاطر.. 	

فعالية موظفي البنك يف تطبيق السياسات واإلجراءات.. 	

مدى كفاءة وفعالية املعايير والسيناريوهات املعرفة على البرامج واألنظمة البنكية مبا يشمل قدرتها على حتديد اخلطر والنشاط غير العادي وحاالت . 	
االشتباه.

مدى مائمة االحتفاظ بالسجات وتوفير اإلحصائيات ذات العاقة.. 	

مدى قيام البنك مبعاجلة أوجه القصور التي مت اكتشافها خال عمليات التدقيق السابقة.. 	

وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 	

الهيكل التنظيمي -1	

مجلس اإلدارة

جلنة االمتثال

املدير العام

مسؤول وحدة مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب

نائب مسؤول وحدة مكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب

موظفي وحدة مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب

استقاللية وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 	1	

تتمتــع وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وجميــع موظفيهــا باالســتقالية عــن أي وظيفــة جتاريــة أو إداريــة أو متعلقــة بالرقابــة داخــل البنــك مــن 
أجــل الســماح لهــم بتنفيــذ عملهــم بحريــة وموضوعيــة. وتتحقــق االســتقالية مــن خــال احلالــة التنظيميــة واملوضوعيــة:

مــن وجهــة نظــٍر تنظيميــة، تُعــد وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب مترابطــة بشــكل هرمــي وترفــع التقاريــر مباشــرة إلــى جلنــة االمتثــال، وهــي . -
مفوضــة بــأداء أدوارهــا ومســؤولياتها مببــادرٍة منهــا. وترتبــط بشــكل غيــر مباشــر وترفــع التقاريــر إلــى املديــر العــام )اإلدارة التنفيذيــة(.

مــن أجــل ضمــان املوضوعيــة، ال يُســمح ملوظفــي وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بتحمــل املســؤوليات التجاريــة أو التشــغيلية. عــاوة علــى . 	
ذلــك، كمبــدأ توجيهــي، يُفتــرض أن تتاشــى املوضوعيــة عندمــا يقــوم موظفــي وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بالرقابــة علــى العمليــات 

أو األنشــطة التــي كانــوا يتمتعــون بالســلطة عليهــا أو املســؤولية عنهــا يف الســابق.

يرفــع مســؤول وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب تقاريــره مباشــرًة إلــى جلنــة االمتثــال حيــث يقــدم تقاريــر نصــف ســنوية بشــأن األنشــطة املتعلقــة 
بمكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب حيــث تتضمــن تلــك تقاريــر بيانــات إحصائيــة والتحديــات والتهديــدات القائمــة فيمــا يخــص غســل 
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دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ومخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. ويجتمــع مســؤول وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب مــرة واحــدة 
علــى األقــل يف العــام مــع جلنــة االمتثــال ويكــون لــه احلــق يف الوصــول املباشــر إلــى جلنــة االمتثــال بشــأن مســائل مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. 
ال يجــوز وضــع موظفــي ومســؤول وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف موقــف ينطــوي علــى تضــارب محتمــل بــني مســؤوليات الوحــدة وأي 

مســؤوليات أخــرى قــد تكــون لديهــم. 

تعيني وإنهاء خدمات مسؤول وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 	1	
يعــني مســؤول وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ونائبــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة )جلنــة االمتثــال املنبثقــة عنــه( علــى ان يتــم احلصــول علــى . 	

موافقــة ســلطة النقــد املســبقة علــى التعيــني.

يقــدم املصــرف الســيرة الذاتيــة للمرشــح لشــغل املنصــب مرفقــاً بهــا صــورة عــن جــواز الســفر والهويــة الشــخصية للمرشــح والوثائــق والشــهادات الازمــة . 	
وفــق متطلبــات التعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد بشــأن التعيــني والنقــل واإلجــراءات التأديبيــة واالســتقالة.

ســيقوم البنــك بإبــاغ ســلطة النقــد بشــكل فــوري حــال شــغور منصــب مســؤول وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب أو نائبــه، والشــخص املكلــف . 	
بالقيــام مبهامــه خــال مــدة التكليــف املســموح بهــا مبوجــب التعليمــات النافــذة.

سيزود البنك سلطة النقد باألسباب التي أدت إلى إنهاء خدمات أو عزل مسؤول وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب أو نائبه.. 	

مسؤوليات وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 	1	
يتوجب على مسؤول وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب القيام باملهام واملسؤوليات التالية:

ــون مكافحــة غســل األمــوال . 	 ــل اإلرهــاب املنصــوص عليهــا يف قان ــزام البنــك مبتطلبــات وواجبــات مكافحــة غســل األمــوال ومتوي التأكــد مــن أيفــاء والت
ومتويــل اإلرهــاب النافــذ وتعليمــات ســلطة النقــد واللجنــة الوطنيــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وسياســات وإجــراءات عمــل البنــك املعتمــدة، 

ومبــا يشــمل:

أخذ عينات من احلسابات املفتوحة والعمليات املنفذة وإجراء فحوصات االمتثال عليها.أ. 

رفــع التقاريــر عــن بيئــة وفعاليــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب لــدى البنــك وحــاالت فشــل تطبيــق إجــراءات مكافحــة غســل األمــوال ب. 
ومتويــل اإلرهــاب، وحــاالت عــدم التــزام موظفــي البنــك بتطبيــق إجــراءات التعــرف والتحقــق مــن العمــاء والعنايــة الواجبــة واملعــززة والتوصيــات 

الازمــة للمعاجلــة والتصويــب.

متابعــة التنفيــذ الفــوري لقــرارات مجلــس األمــن وقــرارات وقــف تنفيــذ العمليــات املاليــة الصــادرة عــن اجلهــات املختصــة وفــق مــا تقــرره جلنــة 	. 
تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن الدولــي املشــكلة مبوجــب التشــريعات النافــذة يف دولــة فلســطني.

االحتفاظ باملستندات والتقارير الداخلية التي يتلقاها واحملالة إلى سلطة النقد ووحدة املتابعة املالية.د. 

تطبيــق النهــج القائــم علــى املخاطــر )RBA( وتصنيــف عمــاء البنــك وفقــاً لدرجــة تعرضهــم ملخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب )مرتفعــة، ه. 
متوســطة، منخفضــة(، وعلــى أن يؤخــذ باالعتبــار تقييــم املخاطــر التــي تســتهدف املنشــأة والعمــاء واملنتجــات وقنــوات التوزيــع والبعــد اجلغــرايف.

العمــل علــى مراجعــة تصنيــف درجــة تعــرض عمــاء البنــك ملخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بشــكل دوري ويف ضــوء العمليــات غيــر و. 
ــات. ــات وبيان ــن معلوم ــك م ــدى البن ــر ل ــا يتوف ــة وم االعتيادي

فحــص قاعــدة عمــاء البنــك علــى قوائــم احلظــر والتجميــد الدولــي واحمللــي بشــكل يتناســب مــع حجــم قاعــدة البيانــات والعمليــات املاليــة مــع ز. 
توثيــق ذلــك.

املشــاركة و/أو اإلشــراف علــى إعــداد التقييــم الذاتــي ملخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بالبنــك، مبــا يشــمل حتديــد تلــك املخاطــر وفقــاً ح. 
للمحــاور الرئيســية األربعــة )العمــاء، املنتجــات واخلدمــات ، قنــوات التوزيــع، البعــد اجلغــرايف(.

املشــاركة يف تقييــم مخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف املنتجــات واخلدمــات والتقنيــات املاليــة والبنكيــة اجلديــدة قبــل إطاقهــا وعنــد ط. 
ــك املخاطــر  ــن تل ــة للحــد م ــر الازم ــط والتدابي ــز الضواب ــات الســابقة، واملشــاركة يف وضــع وتعزي ــات والتقني ــل املنتجــات واخلدم ــر وتعدي تطوي

وإدارتهــا وتوثيــق ذلــك.

رفع التوصيات بشأن املوازنات املالية وكفاءة أنظمة وبرامج مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومدى حاجتها للتطوير والتحديث. . 2
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دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

إجابــة الطلبــات واالستفســارات ذات الصلــة بالعمليــات املاليــة وعمليــات غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب الــواردة مــن اجلهــات املعنيــة مبــا ال يتعــارض مــع . 	
القوانــني النافــذة، وتزويــد تلــك اجلهــات بالبيانــات والســجات واملســتندات علــى وجــه الســرعة دون تأخيــر أو مماطلــة.

ــة . 	 ــة ومراجع ــل اإلرهــاب، ومراقب ــوال ومتوي ــة خاصــة مبكافحــة غســل األم ــة آلي ــج وأنظم ــة املســتمرة باســتخدام برام ــات املالي ــة العملي ــة ومراقب متابع
احلــركات والعمليــات املاليــة غيــر االعتياديــة والعمليــات املشــتبه بهــا، واالحتفــاظ بالســجات والدراســات واملعلومــات عــن كافــة البيانــات اخلاصــة بجميــع 

العمليــات املشــبوهة وغيــر االعتياديــة.

تلقــي ودراســة كافــة الباغــات الــواردة مــن أي مــن موظفــي البنــك يف حــال توفــر لــدى املوظــف الشــك يف أن العمليــة املــراد تنفيذهــا هــي عمليــة يشــتبه . 	
بارتباطهــا بغســل األمــوال أو متويــل اإلرهــاب أو مــن اجلرائــم األصليــة وتوثيــق نتائــج ذلــك.

إبــاغ وحــدة املتابعــة املاليــة بشــكل فــوري عــن العمليــات املشــتبه بأنهــا تتضمــن جرميــة غســل األمــوال أو متويــل اإلرهــاب أو أي مــن اجلرائــم األصليــة . 	
ســواء متــت هــذه اجلرائــم ام لــم تتــم، بحيــث يتــم اإلبــاغ عــن تقاريــر االشــتباه وفقــاً لآلليــات املعتمــدة لإلبــاغ.

إبــاغ قســم مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب لــدى ســلطة النقــد باألنشــطة املشــبوهة وحــاالت االحتيــال التــي متــس بأمــن وســامة و ســمعة . 	
البنــك.

املســاهمة يف وضــع وتنســيق البرامــج التدريبيــة اخلاصــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، وتدريــب موظفــي البنــك واطاعهــم علــى املتطلبــات . 	
واملســتجدات املتعلقــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، ومبــا يســاهم يف تعزيــز قدراتهــم علــى اكتشــاف عمليــات غســل األمــوال ومتويــل 

اإلرهــاب.

ــل . 	 ــي ملخاطــر غســل األمــوال ومتوي ــم الوطن ــة التقيي ــر وإدارات البنــك ملعاجلــة أوجــه القصــور والضعــف الناجتــة عــن عملي التواصــل املســتمر مــع دوائ
اإلرهــاب )NRA(، وضمــان توفيــر متطلبــات تعزيــز بيئــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

توفير اإلحصائيات املتعلقة مبا يلي:. 		

عدد حاالت تلقي وإجابة طلب املعلومات.أ. 

عدد احلاالت املشتبه بها والتي متت إحالتها للوحدة وفقا لنوع اجلرائم املشتبه بها.ب. 

عدد حاالت اإلباغ التي مت حفظها لعدم توفر مؤشرات االشتباه.	. 

دورية فحص أسماء قاعدة العماء على قوائم احلظر والتجميد الدولي واحمللي.د. 

عــدد احلــاالت التــي كانــت أســماء عمــاء البنــك متشــابهة مــع أســماء األشــخاص والكيانــات املدرجــني علــى قوائــم احلظــر والتجميــد الدولــي ه. 
واحمللــي، وعــدد احلــاالت التــي مت التحقــق مــن عــدم مطابقــة أســماء العمــاء مــع أســماء هــؤالء األشــخاص والكيانــات.

الدورات والبرامج التدريبية املمنوحة ملوظفي البنك حول مستجدات ومتطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.و. 

عدد حاالت ضبط العمات والشيكات و املستندات املشتبه بتزويرها أو تزيفها. ز. 
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دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

العناية الواجبة اتجاه العمالء - اعرف عميلك. 	

مقدمة -1	
يلتــزم البنــك الوطنــي بتنفيــذ جميــع أنشــطته التجاريــة املتنوعــة وفًقــا ألعلــى املعاييــر األخاقيــة. ويكمــن اخلطــر الرئيســي علــى الســمعة البنكيــة يف االرتبــاط 
غيــر املقصــود بالعمــاء املتورطــني يف نشــاط إجرامــي. إن غســل األمــوال الناجتــة مــن األنشــطة اإلجراميــة ومتويــل اإلرهــاب )والــذي قــد ينشــأ أو ال ينشــأ عــن 
عائــدات اجلرميــة( ميثــل أحــد مجــاالت االهتمــام اخلاصــة للبنــك الوطنــي. وقــد اعتمــد البنــك سياســات وإجــراءات مصممــة حلمايتــه مــن مزاولــة األعمــال مــع 

هــذا النــوع مــن العمــاء.

وتتوافــق هــذه السياســات أيًضــا مــع رغبــة البنــك يف احلصــول علــى جميــع املعلومــات الضروريــة لتلبيــة احتياجــات العمــاء وتقــدمي خدمــة ممتــازة واإليفــاء 
ــة. ــة وأفضــل املمارســات ذات الصل ــة والتنظيمي ــات القانوني ــع املتطلب بجمي

ــة  ــد، يتوقــف مقــدار املعلومــات املطلوب ــى وجــه التحدي ــل. وعل ــا نعــرف العمي ــة إال إذا كن ــذ أي أعمــال بنكي ــم تنفي ــه ينبغــي أال يت ــى أن تنــص سياســة البنــك عل
لتحقيــق هــذا الشــرط، بخــاف الهويــة األساســية للعميــل وإجــراءات فتــح احلســاب التــي يتطلبهــا البنــك، علــى نــوع العميــل واألعمــال واخلدمــات واملنتجــات 
املتضمنــة. وينبغــي الشــرح للعميــل بــأن املعلومــات مطلوبــة مــن أجــل الســماح للبنــك بتقــدمي أفضــل خدمــة ممكنــة وتوفيــر املنتجــات األكثــر مائمــة، ويف الوقــت 

نفســه االمتثــال مــع أيــة قوانــني معمــول بهــا.

الغرض من اعرف عميلك 	1	
إن االمتثــال مــع إجــراءات اعــرف عميلــك مــن شــأنه مســاعدة البنــك علــى بنــاء عاقــات فعالــة مــع عمائــه، وكمــا ســيقود ذلــك إلــى االمتثــال للقوانــني واللوائــح 
ذات الصلــة وااللتــزام باملمارســات البنكيــة الســليمة واملعتــرف بهــا، وكمــا يســاعد ذلــك علــى احلــد مــن مخاطــر قيــام املجرمــني باســتغال البنــك يف مواصلــة 

األنشــطة غيــر القانونيــة مثــل غســل األمــوال. وأخيــًرا، يحمــي اســم البنــك وســمعته.

القاعدة األساسية بشأن فتح احلساب 	1	
مــن املهــم أن يكــون املــدراء التنفيذيــون علــى درأيــة مبســؤوليتهم مــن التأكــد بــأن املوظفــني املشــاركني يف فتــح احلســابات علــى درأيــة تامــة بالسياســات 

واإلجــراءات واللوائــح الداخليــة واملتطلبــات املتعلقــة بفتــح احلســابات.

فيما يلي نظرة عامة موجزة عن بعض املتطلبات األكثر أهمية:

· تهدف معايير اعرف عميلك املطبقة بالبنك الوطني إلى ردع واكتشاف محاوالت استخدام البنك يف إدخال أو تغطية عوائد النشاط اإلجرامي يف أي من 	
منتجاته أو خدماته.

· يجب عدم فتح أي حساب إال بعد التحقق من هوية العميل احلقيقية واملستفيد احلقيقي على نحو ُمرٍض.	

· ــة. وإذا رفــض عميــل محتمــل إعطــاء أي معلومــات أو مســتندات 	 ــع الوثائــق املطلوب ــع إجــراءات فتــح احلســاب واســتكمال جمي ــاع جمي مــن الضــروري اتب
مطلوبــة أو لــم يكــن مــن املتوقــع اســتام املعلومــات، فيجــب إنهــاء أي عاقــة قــد بــدأت بالفعــل.

سياسات العناية الواجبة اجتاه العمالء واعرف عميلك 	1	
يتخــذ موظفــو البنــك الوطنــي جميــع اخلطــوات الازمــة للتحقــق مــن هويــة العمــاء، مبــا يف ذلــك املالكــون واملســتفيدون احلقيقيــون مــن الكيانــات املؤسســية 
)مبــا يشــمل الصناديــق االئتمانيــة( واملوكلــون الذيــن ميثلهــم العمــاء. ونتخــذ جميــع اخلطــوات املعقولــة لضمــان جمــع معلومــات اعــرف عميلــك واالحتفــاظ بهــا، 

وحتديثهــا عنــد حــدو	 تغييــرات يف األطــراف املشــاركة يف العاقــة.

ودعًما لهذا املبدأ، تغطي هذه املعايير:

معايير اعرف عميلك العامة لفتح احلسابات اجلديدة.. 	

معايير اعرف عميلك اخلاصة ألنواع معينة من احلسابات اجلديدة.. 	

االستثناءات من معايير اعرف عميلك العادية للحسابات اجلديدة.. 	

وقوائم العقوبات واحلظر.. 	
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البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

عام
الــة جــزًءا أساســًيا مــن أي نظــام للرقابــة الداخليــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب حيــث ميكــن أن تقلــل مــن  تشــكل إجــراءات اعــرف عميلــك الفعَّ
مخاطــر اســتخدام احلســابات يف عمليــات غســل األمــوال أو متويــل اإلرهــاب وميكــن أن تســاعد يف حتديــد املعامــات املشــبوهة. كمــا ميكنهــا حمايــة البنــك 
الوطنــي مــن االحتيــال واملخاطــر األخــرى املتعلقــة بالســمعة. ودائًمــا مــا تتطلــب إجــراءات اعــرف عميلــك التحقــق مــن هويــة العميــل )إثبــات الهويــة والعنــوان(، 
ولكــن بنــاًء علــى املخاطــر املرتبطــة باحلســاب حيــث ميكــن أن متتــد إلــى العنايــة الواجبــة املشــددة اجتــاه العميــل وأعمالــه. اعــرف عميلــك هــي عمليــة مســتمرة 

ال تتوقــف عنــد اكتمــال فتــح احلســاب.

تنطبق معايير اعرف عميلك القائمة على املخاطر على جميع فروع البنك والشركات التابعة له، بدًءا من اخلدمات البنكية لألفراد وصوالً إلى 

املعامــات التجاريــة واخلدمــات البنكيــة مــع البنــوك املراســلة. وعلــى الرغــم مــن أن معظــم اإلشــارات الــواردة أدنــاه هــي إشــارات إلــى »احلســابات«، إال أنــه ينبغــي 
أخــذ هــذا املصطلــح ليشــمل جميــع أنــواع العاقــات مــع العمــاء مبــا يف ذلــك املعامــات ملــرة واحــدة.

ويخضــع نقــل األرصــدة االفتتاحيــة مــن حســاب يحتفــظ بــه العميــل احملتمــل يف بنــك آخــر لنفــس معاييــر اعــرف عميلــك. وقــد يلــزم احلصــول علــى )رأي حالــة( 
بشــأن وضــع العميــل مــن البنــك اآلخــر، ولكــن لــن يعتبــر ذلــك بديــًا إلجــراءات العنايــة الواجبــة التــي ينفذهــا البنــك الوطنــي.

ألي ســبب مــن األســباب إذا مت اكتشــاف أن مقــدم الطلــب يتــم رفــض حصولــه علــى التســهيات مــن بنــك آخــر فيجــب تطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة قبــل 
البــدء يف أي عاقــة عمــل. وكقاعــدة عامــة، لــن يقــوم البنــك بفتــح حســابات للعمــاء الذيــن يطلبــون إخفــاء الهويــة أو الذيــن يرغبــون يف تشــغيل احلســاب حتــت 

اســم مفتــرض أو اســتخدام رقــم كمرجــع. 

ســيبذل البنــك عنايــة خاصــة عنــد تقــدمي تســهيات ائتمانيــة لألشــخاص الذيــن يحملــون جــوازات ســفر جنســية ثانيــة صــادرة عــن بلــد آخــر غيــر بلــد الــوالدة، 
وســيلزم إجــراء فحــص إضــايف خللفيــة العمــاء احملتملــني قبــل فتــح احلســاب أو منــح تســهيات ماليــة لهــؤالء األفــراد أو الكيانــات التجاريــة اململوكــة لهــم.

بالنســبة للطــاب )أكبــر مــن 18 عاًمــا(، يجــب احلصــول علــى دليــل إثبــات الهويــة والعنــوان علــى النحــو املعتــاد مــع التحقــق مــن العنــوان مــن خــال أحــد الوالديــن 
أو كليــة أو جامعــة العميــل احملتمــل.

بالنســبة للقصــر واألشــخاص الذيــن ال يتمتعــون باألهليــة القانونيــة الكاملــة، ميكــن فتــح حســابات التوفيــر والودائــع الثابتــة وإيــداع مبلــغ ثابــت فقــط، ويجــب فتــح 
، يخضــع الوصــي لنفــس معاييــر اعــرف عميلــك. )يجــب احلصــول علــى صــور مــن جــوازات ســفر  احلســاب وتنفيــذ أيــة معامــات يف حضــور الوصــي. ومــن ثــمَّ

أو الهويــة الشــخصية جميــع األطــراف(. يتــم تطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة املشــددة قبــل بــدء عاقــة العمــل.

يتحمــل املوظفــون املســؤولون عــن فتــح احلســابات مســؤولية إمتــام إجــراءات العنايــة الواجبــة واحلفــاظ علــى الســرية التامــة فيمــا يتعلــق مبعلومــات املقدمــة مــن 
قبــل العميــل.

إجراءات اعرف عميلك العامة لفتح احلسابات اجلديدة 	1	
يجــب أن يتوافــق حجــم معلومــات اعــرف عميلــك التــي يتــم احلصــول عليهــا عنــد فتــح حســاب جديــد، واملراقبــة الاحقــة للحســاب مــع درجــة مخاطــر غســل 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب للعميــل. ويتيــح هــذا النهــج تركيــز اجلهــود أكثــر علــى احلســابات عاليــة املخاطــر ويقلــل مــن تعــرض البنــك الوطنــي ملخاطــر غســل 

األمــوال بشــكل عــام. ولتحقيــق هــذه املنهجيــة القائمــة علــى املخاطــر يجــب علــى وحــدات األعمــال:

االمتثال للتشريعات أو اللوائح احمللية بشأن إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مبوجب سياسة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب أ( 
اخلاصة بالبنك.

االمتثال لإلجراءات املوضوعة لتقييم مخاطر احلسابات أو العاقات اجلديدة من حيث مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب املرتبطة بها.ب( 

احلصول على معلومات اعرف عميلك املناسبة ملستوى مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب املرتبطة باحلساب.	( 

مراقبة وإدارة احلسابات اجلديدة واحلالية مبا يعكس مستوى مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب املرتبطة بها.د( 

االمتثال لعملية تعريف هوية أي عميل محتمل أو حالي خاضع لعقوبة أو ُمدر	 يف قائمة حظر معترف بها.ه( 

تقييم املخاطر للحسابات 	1	
حتــدد فئــة املخاطــر املرتبطــة باحلســاب مســتوى معلومــات اعــرف عميلــك املطلوبــة ودرجــة التشــدد يف إدارة احلســاب ومراقبتــه. مــن خــال منهجيــة تقييــم 

املخاطــر يتــم تصنيــف احلســابات أو العاقــات اجلديــدة إلــى ثــا	 فئــات ألغــراض مكافحــة غســل األمــوال:
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دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

· )راجع امللحق أ(	 مخاطر منخفضة  

· )راجع امللحق ب(	 مخاطر متوسطة  

· )راجع امللحق ج(	 مخاطر عالية  

يجــب تصنيــف جميــع احلســابات إلــى إحــدى هــذه الفئــات الثــا	 حيــث ســيمكن ذلــك البنــك مــن إدارة مخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بشــكل فعــال. 
يجــب أن تتضمــن العمليــة املســتخدمة يف تقييــم املخاطــر مــا يلــي:

 تقييم للمخاطر املرتبطة باملنتج أو اخلدمة ومدى قابليتها لاستخدام يف أغراض غسل األموال ومتويل اإلرهاب.	

 تقييم للمخاطر املرتبطة بنوع العميل وطبيعة عمله أو مصدر ثروته.	

 تقييم حلجم للنشاط املتوقع )مثل: احلجم املتوقع للحواالت املالية الصادرة والواردة(.	

 مراجعة ملعلومات اعرف عميلك ذات الصلة جلميع العماء مقابل قواعد بيانات لألشخاص املعرضني سياسًيا وقوائم احلظر.	

 النتائج الرسمية بشأن البلدان غير املمتثلة أو عالية املخاطر )انظر القائمة يف امللحق د(.	

 تقييم املخاطر اخلاصة باملنتجات أو اخلدمات التي من املمكن أن يقوم العميل باستخدامه مبا ذلك استخدامه خلدمات التوصيل والتوزيع	

كمــا هــو مذكــور أعــاه، يجــب أن تأخــذ إجــراءات تقييــم املخاطــر بعــني االعتبــار مســتوى املخاطــر املرتبطــة بالبلــد )الــدول( التــي يقيــم بهــا العميــل أو يعمــل منهــا 
أو يســتمد منهــا أموالــه مــع بــذل املزيــد مــن احلــرص والعنايــة بشــأن البلــدان ذات املخاطــر العاليــة. ألغــراض اعــرف عميلك/العنايــة الواجبــة اجتــاه العمــاء، 
توجــد قائمــة بالبلــدان ذات املخاطــر العاليــة يف امللحــق د. تتضمــن هــذه القائمــة املعلومــات الرســمية املتعلقــة بكفــاءة أنظمــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل 

اإلرهــاب يف بلــدان مختلفــة )مثــل: مجموعــة العمــل املالــي - فاتــف( وغيرهــا مــن معلومــات املخاطــر اخلاصــة بالدولــة )مثــل: منظمــة الشــفافية الدوليــة(.

يجوز ملسؤول مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب إضافة/إزالة البلدان من/إلى هذه القائمة مع األخذ يف االعتبار القضايا احمللية. ويجب شرح األسباب 
املنطقية وراء ذلك للمدير العام ورؤساء وحدات األعمال.

مــن املعــروف أنــه بالنســبة لبعــض أنــواع احلســابات، بأنــه عنــد فتــح احلســاب لــن يكــون مــن املمكــن حتديــد مــا إذا كان ســيتم جتــاوز احلــدود املاليــة أم ال. 
ورغــم أنــه ميكــن تصنيــف مثــل هــذا احلســاب يف البدايــة كحســاب منخفــض املخاطــر بنــاًء علــى معاييــر أخــرى، يجــب أن يتــم رصــده مــن أجــل املراجعــة وإعــادة 

التعيني/التصنيــف كمتوســط املخاطــر أو ذي مخاطــر مرتفعــة علــى النحــو املطلــوب.

مخاطر املنتجات واخلدمات اجلديدة 	1	
بهدف احلد من مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف اخلدمات واملنتجات املالية والبنكية وانسجاماً مع متطلبات سلطة النقد الفلسطينية وتوصية 

مجموعة العمل املالي رقم )15(، فإنه:

يجب حتديد وتقييم كافة املخاطر املرتبطة باخلدمة أو املنتج أو التقنية اجلديدة مبا يف ذلك مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب وذلك قبل طرح أو . -
إطاق أي منتج أو خدمة مالية و بنكية جديدة و/أو استخدام أي  تقنيات جديدة.

العمل على وضع السياسات واإلجراءات إلدارة تلك املخاطر بشكل فعال.. 	

متطلبات اعرف عميلك لكل فئة مخاطر للحسابات  	1	

يجب أن تكون طبيعة ونوع معلومات اعرف عميلك التي يتم احلصول عليها حلساب جديد متوافقة مع تصنيف املخاطر املخصص لذلك احلساب.

· فبالنسبة للحسابات منخفضة املخاطر، يلزم فقط احلصول على معلومات تعريف أساسية والتحقق من تلك املعلومات.	

· أمــا احلســابات متوســطة املخاطــر، فتنطبــق متطلبــات اعــرف عميلــك املشــددة بحيــث يتــم اســتكمال معلومــات الهويــة األساســية وطلــب ببيانــات أكثــر 	
تفصيــًا عــن العميــل وأعمالــه/ مصــدر األمــوال.

· يجــب أن تخضــع احلســابات ذات املخاطــر املرتفعــة إلــى إجــراءات اعــرف عميلــك املشــددة. ومــن املتوقــع أن متثــل تلــك احلســابات نســبة صغيــرة للغأيــة 	
مــن قاعــدة عمــاء البنــك.
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

لتجنــب الشــك، يجــب أن تتوافــق بيانــات اعــرف عميلــك التــي يتــم احلصــول عليهــا واالحتفــاظ بهــا مــع املتطلبــات التنظيميــة لســلطة النقــد الفلســطينية 
واملتطلبــات القانونيــة ويجــب احلصــول علــى أدلــة ملعلومــات حتديــد الهويــة )الهويــة والعنــوان( جلميــع العمــاء.

ــا، ويحمــل صــورة  ــا، ومرقًم ــة الشــخصية، حيــث عــادًة يكــون كل منهــا موقًع ــوق بهــا للفــرد هــو جــواز الســفر أو بطاقــة الهوي ــة املوث ــات الهوي ــر أشــكال إثب أكث
ــة للســلطات يف ســياق حتقيقــات  ــل تاريــخ امليــاد واجلنســية. ميكــن أن تكــون جميــع هــذه املعلومــات حيوي ــى معلومــات إضافيــة مث فوتوغرافيــة، ويحتــوي عل
غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. وكلمــا أمكــن، يجــب تقــدمي أدلــة إثبــات الهويــة مــن جانــب العميــل يف اجتمــاع وجًهــا لوجــه مــع موظفــي البنــك أو وكاء املبيعــات 
املباشــرين املعينــني لــدى البنــك قبــل فتــح احلســاب. ويف حالــة عــدم إمكانيــة اســتكمال التحقــق مــن الهويــة وجًهــا لوجــه )مثــل: إدارة احلســابات عبــر اإلنترنــت أو 
مــن خــال التقنيــات الناشــئة( بالنســبة للعمــاء الذيــن يقومــون بفتــح حســاب لــدى البنــك الوطنــي، فســيكون العميــل احملتمــل مطالًبــا بالذهــاب إلــى أقــرب فــرع 
لتوقيــع املســتندات الضروريــة وإرســالها بعــد تســجيل الدخــول األولــي عبــر الوســائل اإللكترونيــة باســتثناء احلســابات اإلضافيــة التــي مت فتحهــا وجًهــا لوجــه.

ــى  ــه »مت االطــاع عل ــة واإلقــرار بأن ــق تعريــف الهوي ــع صفحــات وثائ ــة مرتفعــة  املخاطــر، يجــب اعتمــاد نســخ مــن جمي ــا يف دول ــل مقيًم وعندمــا يكــون العمي
األصــول« مــع إضافــة اســم القائــم باالعتمــاد وتفاصيــل االتصــال )مثــل: الفــرع ورقــم املوظــف والهاتــف ومــا إلــى ذلــك(. يجــب أن تكــون النســخ واضحــة ومقــروءة 
ويجــب أن تكــون التفاصيــل اخلاصــة بــأي فحوصــات حتقــق مت إجراؤهــا متاحــة ومحتفــظ بهــا يف امللــف. يجــب أال يُطلــب مــن العمــاء إرســال وثائــق تعريــف 

هويــة مهمــة مثــل جــوازات الســفر وبطاقــات الهويــة ورخــص القيــادة عبــر البريــد تفادًيــا لفقدهــا أو اعتراضهــا.

بالنســبة للعمــاء مــن الشــركات واملؤسســات )والشــركات التابعــة لهــؤالء العمــاء( الذيــن يتــم تــداول رأس مالهــم )حقــوق امللكيــة والديــون علــى الســواء( يف بورصة 
ــة  ــة الواجب ــد املســاهمني الفرديــني أو أعضــاء مجلــس اإلدارة خــار	 نطــاق مــا قــد يشــكل جــزًءا مــن العناي ــة، ال توجــد حاجــة لتحدي ــة والعاملي األســهم احمللي

التجاريــة العاديــة. 

ــك  ــي للشــركة، مبــا يف ذل ــن الوجــود القانون ــق م ــى التحق ــة إل ــر املدرجــة )أي الشــركات والشــراكات واملؤسســات(، فباإلضاف ــات اخلاصــة غي بالنســبة للكيان
عنوانهــا املســجل والتشــغيلي، مــن الضــروري حتديــد األشــخاص الذيــن يســيطرون علــى الكيــان وأصولــه. ولذلــك ينبغــي تبنــي نهًجــا قائًمــا علــى املخاطــر لتحديــد 
األشــخاص الــذي ميلكــون حصــص مســيطرة كبيــرة يف أصــول الكيــان )كاألشــخاص أو املالكــني املســتفيدين الذيــن ميلكــون حصــة أكثــر مــن %10 يف الشــركة(. 
ويشــمل ذلــك التحقــق مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة )مبــا يف ذلــك العضــو املنتــدب( وجميــع املوقعــني مــن أصحــاب املناصــب الرفيعــة )مثــل: الرئيــس التنفيــذي، 
واملديــر املالــي، وغيرهــم( مبــا يتماشــى مــع املتطلبــات املتعلقــة بالعمــاء الشــخصيني )أعــاه(. إضافــة إلــى ذلــك، بالنســبة لألفــراد الذيــن يتمتعــون بســلطة 

التصــرف نيابــة عــن الكيــان، يجــب احلصــول علــى أدلــة مناســبة علــى هــذه الســلطة )مثــل: قــرارات التفويــض مــن مجلــس اإلدارة(.

وميكــن دعــم التحقــق مــن عناويــن الكيــان وعناويــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واملــاك املســتفيدين باالطــاع علــى الوثائــق الرســمية الصــادرة عــن أمــني الســجل أو 
عمليــات البحــث عــن الشــركة أو الوثائــق املعتمــدة املســتلمة مــن البنــوك يف البلــدان غيــر عاليــة املخاطــر )يجــب التصديــق علــى النســخ مــن البنــك واالحتفــاظ 
بهــا(. بالنســبة للعناويــن خــار	 فلســطني، أو العنــوان املختلفــة عمــا هــو مــدون يف الوثائــق الرســمية، فيجــب التحقــق منهــا بشــكل منفصــل. ومــع ذلــك، يجــب 
إجــراء التحقــق مــن هويــة أعضــاء مجلــس اإلدارة/املالكني/املســتفيدين حســبما هــو منصــوص عليــه يف هــذا الفصــل بالطريقــة نفســها املتبعــة بشــأن العمــاء 

األفــراد كمــا هــو موضــح أدنــاه.

احلسابات الشخصيةأ( 

االسم الكامل وتاريخ املياد واجلنسية )اسم العميل حسبما يظهر يف جواز السفر أو هوية إثبات شخصية. امتنع عن استخدام االختصارات(.. 	

عنوان السكن/ العمل احلالي، وأرقام الهاتف/ الفاكس، وعنوان البريد اإللكتروني )عناوين الصناديق البريدية غير كافية(.. 	

مهنة أو طبيعة األعمال.. 	

صورة عن هوية األحوال أو جواز السفر أوتأشيرة اإلقامة.. 	

الغــرض مــن احلســاب عندمــا ال يكــون ذلــك مفترًضــا بوضــوح يف املنتــج أو اخلدمــة املقدمــة. )رغــم أن اســتخدام الرهــن أو حســاب قــروض الســيارات قــد . 	
يكــون واضًحــا، ميكــن علــى ســبيل املثــال اســتخدام حســاب ادخــار لعــدد مــن األغــراض املختلفــة ويجــب االحتفــاظ بســجل بشــأن اســتخدامه املقصــود(.

فترة اخلدمة لدى أصحاب العمل احلاليني والسابقني.. 	

الدخل الشهري املقدر.. 	

مبلغ التعامات الشهري املقدر للحساب وعدد املعامات )دائنة ومدينة(.. 	

عدد املُعالني.. 	

أنشطة أخرى للعميل.. 		

احلسابات االعتباريةب( 
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االسم القانوني الكامل، ورقم التسجيل، إن وجد.. 	

العناوين املسجلة والعناوين التشغيلية.. 	

طبيعة األعمال.. 	

االسم الكامل وتاريخ املياد وجنسية املالك واملستفيد احلقيقي وأعضاء مجلس اإلدارة.. 	

صورة جواز السفر أو هوية إثبات شخصية أو تأشيرة اإلقامة جلميع األطراف.. 	

الغرض من احلساب عندما ال يكون ذلك مفترًضا بوضوح يف املنتج أو اخلدمة املقدمة.. 	

نســخة مصدقــة عــن شــهادة تســجيل الشــركة صــادرة عــن مراقــب الشــركات الفلســطيني ســارية املفعــول )بحيــث يكــون تاريــخ جتديدهــا ال يزيــد عــن . 	
ســنة واحــدة(.

نســخة مصدقــة ومحدثــه عــن عقــد التأســيس و النظــام الداخلــي للشــركة مصــدق مــن مراقــب الشــركات. ) يف حالــة الشــركات العاديــة يتــم اســتيفاء . 	
عقــد تأســيس مصــدق مــن مراقــب الشــركات فقــط(

موافقــة مجلــس إدارة الشــركة املعنيــة أو املفــوض بالتوقيــع عــن الشــركة بحســب شــهادة التســجيل علــى فتــح احلســاب بنكــي يبــني نــوع و عملــة احلســاب . 	
املــراد فتحــه و الغايــة مــن فتــح احلســاب.

قائمة حديثة للمفوضني بالتوقيع عن الشركة وفق السجل التجاري وتفويض الصاحيات فيه.. 		

منوذ	 يحمل اسم الشركة باللغتني العربية و االجنليزية وعنوانه وختمه الرسمي.. 		

ــع عــن . 		 ــة مســتقبلية حتــد	 يف الشــركة أو املفوضــني بالتوقي ــرات جوهري ــك عــن أي تغيي ــس إدارة الشــركة بضــرورة إعــام البن ــد خطــي مــن مجل تعه
الشــركة.

بيان هوية ممثل الشركة القانونية.) البيانات األساسية (. 		

بخصوص الشركات الغير الربحية يجب استيفاء موافقة رئاسة الوزراء لقبول الهبات والتبرعات واملعونات والتمويل وبيان الغاية منها.. 		

وصف املنطقة التجارية الرئيسية للعميل وما إذا كان نشاطه دولًيا.. 		

املعامات الروتينية املتوقعة.. 		

وصف طبيعة العمل وحجم النقد واملبيعات اإلجمالية وقائمة بأسماء العماء واملوردين الرئيسيني.. 		

املعلومــات املتعلقــة باألفــراد الذيــن يســيطرون علــى احلســاب )ينبغــي حتديــد املســتفيد احلقيقــي بوضــوح(. عنــد حتديــد املســتفيد احلقيقــي واجلهــة . 		
املالكــة حلصــة مســيطرة يف الشــركات، حيــث يجــب: أوالً محاولــة حتديــد األشــخاص الطبيعيــني الذيــن لديهــم حصــة ملكيــة ُمســيطرة؛ ولكــن إذا كان 
هنــاك شــك بشــأن مــا إذا كان هــؤالء األشــخاص هــم املســتفيدون احلقيقيــون أم ال، أو عندمــا يتعــذر حتديــد هــؤالء األشــخاص، فإنــه يجــوز حتديــد أي 
أشــخاص طبيعيــني آخريــن ميارســون الســيطرة علــى العميــل مــن خــال حيــازة األســهم. إذا فشــلت هــذه اإلجــراءات يف حتديــد شــخص طبيعــي ميــارس 
مثــل هــذه الســيطرة، فيجــب علينــا اتخــاذ خطــوات معقولــة لتحديــد الشــخص الطبيعــي الــذي يشــغل منصــب إداري رفيــع املســتوى. وإذا كانــت الشــركة 

خاضعــة للســيطرة مــن قبــل شــركات أخــرى، فعندئــذ نحتــا	 إلــى حتديــد املالكــني املســتفيدين املســيطرين بصــرف النظــر عــن عــدد املســتويات.

يف جميــع احلــاالت، يجــب احلصــول علــى صــورة طبــق األصــل مــن جــواز الســفر األصلــي أوالهويــة الشــخصية مــن أصحــاب األعمــال والشــركاء وحامــل . 		
التوكيــل وجميــع املخولــني بالتوقيــع.

يف وقــت فتــح احلســاب، يجــب إجــراء تقييــم لتحديــد مــا إذا كان مــن احملتمــل أن يتجــاوز نشــاط هــذا احلســاب أو رمبــا عنــد جمــع احلســابات احلاليــة لنفــس 
العميــل احلــدود املاليــة املوضوعــة )انظــر امللحــق أ(. يجــب توثيــق هــذا التقييــم كجــزء مــن عمليــة اعتمــاد احلســاب. إذا لــزم األمــر، يجــب احلصــول علــى بيانــات 
اعــرف عميلــك اإلضافيــة املطلوبــة للمخاطــر املتوســطة أو املخاطــر العاليــة عنــد فتــح احلســاب لتجنــب احلاجــة إلــى الرجــوع إلــى العمــاء خــال فتــرة زمنيــة 

قصيــرة لطلــب املزيــد مــن معلومــات اعــرف عميلــك.

يجــب احلصــول علــى معلومــات اعــرف عميلــك واالحتفــاظ بهــا جلميــع األطــراف يف احلســاب، مبــا يف ذلــك أعضــاء مجلــس اإلدارة أو املســتفيدين احلقيقيــني 
ممــن قــد ال يكونــون مــن املوقعــني علــى احلســاب )مــا لــم يكــن االســتثناء للكيانــات املدرجــة والكبيــرة واحلكومــات(. ويجــب أيًضــا تســجيل معلومــات الهويــة جلميــع 

األطــراف ذات الصلــة علــى األنظمــة ذات الصلــة لتســهيل عمليــات البحــث املســتقبلية علــى قوائــم احلظــر الدوليــة ومــا إلــى ذلــك. 

ــق بالطرفــني ويجــب التحقــق مــن  ــات فيمــا يتعل ــة إثب ــى أدل ــة عــن طــرف ثالــث، فيجــب احلصــول عل ــه يتصــرف بالنياب إذا كان العميــل يتصــرف، أو يبــدو بأن
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

ــة املناســبة. ــات القانوني الصاحي

وفيما يلي إرشادات بشأن أنواع أدلة تعريف الهوية املقبولة:

متطلبات اعرف عميلك للحسابات منخفضة املخاطر. 	

بالنســبة للحســابات منخفضــة املخاطــر، مــع مراعــاة أي مــن االســتثناءات احملــددة أدنــاه )أي احلســابات متوســطة وعاليــة املخاطــر(، يجــب اتخــاذ خطــوات 
معقولــة للتحقــق مــن مطابقــة هويــة العميــل ملــا يدعيــه مــن خــال احلصــول علــى أدلــة كافيــة علــى هويتــه وتقييمهــا واالحتفــاظ بهــا، باإلضافــة إلــى العنــوان 
العمــل )املنــزل(، حســب االقتضــاء. ويجــب القيــام بذلــك يف أقــرب وقــت ممكــن عملًيــا بعــد إجــراء االتصــال األول مــع العميــل أو العميــل احملتمــل، مــع مراعــاة 

االســتثناء أدنــاه قبــل تشــغيل احلســاب.

كحــد أدنــى، تتضمــن معلومــات اعــرف عميلــك التــي يجــب احلصــول عليهــا مــا يلــي: يجــب التحقــق مــن االســم القانونــي الكامــل والعنــوان السكني/املســجل أو 
العمــل بشــكل منفصــل باســتخدام اإلثباتــات املوثــوق بهــا.

متطلبات اعرف عميلك للحسابات متوسطة املخاطر. 	

يجــب أيًضــا احلصــول علــى معلومــات اعــرف عميلــك األساســية املوضحــة أعــاه جلميــع احلســابات متوســطة املخاطــر، ولكــن يجــب تكميلهــا مبعلومــات إضافيــة 
تعطــي فهًمــا أكثــر للعميــل وأعمالــه واالســتخدام املتوقــع للحســاب.

ومعلومات اعرف عميلك »املشددة« هذه يجب توثيقها على مناذ	 تقييم املخاطر ويجب أن تتضمن، كحٍد أدنى:

	.فهم الغرض من احلساب أو العاقة

	 فهــم مصــدر األمــوال احملتمــل أن متــر عبــر احلســاب - بنــاًء علــى معلومــات حــول طبيعــة أعمــال العميــل أو وظيفتــه أو أنشــطة أخــرى مــدرة للدخــل )بالنســبة
لعمــاء اخلدمــات البنكيــة اخلاصــة واألوف شــور، ســيكون مــن املناســب أيًضــا تســجيل املصــدر األساســي للثــروة والقيمة الصافيــة املقدرة(.

	.مؤشر احلجم املتوقع ونوع النشاط املطلوب إجراؤه عبر احلساب

	.إذا كان ذلك مناسًبا، فهم العاقة بني املخولني بالتوقيع واملستفيدين احلقيقيني

متطلبات اعرف عميلك للحسابات عالية املخاطر. 	

ــل اإلرهــاب. وتوجــد قائمــة  ــق بغســل األمــوال ومتوي ــة مرتفعــة فيمــا يتعل ــى مخاطــر محتمل احلســابات عاليــة املخاطــر هــي تلــك احلســابات التــي تنطــوي عل
باحلســابات عاليــة املخاطــر اإللزاميــة يف )امللحــق ج(، ولكــن يجــب أن تُعــنّي الشــركة أي أنــواع إضافيــة مــن احلســابات، والتــي قــد تنطــوي، يف تقديرهــا، علــى 
احتماليــة عاليــة للغايــة بشــأن مخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب أو، علــى ســبيل املثــال، مــن املعــروف أنهــا ذات أهميــة خاصــة للجهــات التنظيميــة احملليــة. 

ومــع ذلــك، مــن املتوقــع أن متثــل احلســابات عاليــة املخاطــر نســبة صغيــرة للغايــة مــن احملفظــة النموذجيــة للبلــد.

وتركــز الطريقــة املتبعــة يف التعامــل مــع احلســابات عاليــة املخاطــر مقارنــة باحلســابات متوســطة املخاطــر بشــكل رئيســي علــى إدارة ومراقبــة احلســاب مبجــرد 
فتحــه )انظــر أدنــاه(. ويتــم حتديــد أي بيانــات إضافيــة تتعلــق بسياســة اعــرف عميلــك بشــأن احلســابات عاليــة املخاطــر حســب الطبيعــة الدقيقــة للحســاب 

نفســه، ولكــن ميكــن أن تشــمل، علــى ســبيل املثــال:

	 فهــم كامــل لغــرض أي صنــدوق ائتمانــي أو هيــاكل مؤسســية تشــارك يف العاقــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالتعامــات املاليــة املعقــدة. يف هــذه احلــاالت، يجــب
احلصــول علــى وثائــق توضــح ســبب وضــع الهيــكل؛ ويجــب احلصــول علــى معلومــات املســتفيد احلقيقــي الكافيــة والدقيقــة واحلفــاظ عليهــا، مبــا يف ذلــك 

املعلومــات اخلاصــة بهويــة املوصــي والوصــي )األوصيــاء( وأمــني احلمايــة )حــال وجــوده(، وكذلــك اإلفصــاح عــن حالتهــم كأوصيــاء.
	.الفهم الكامل ملصدر الثروة والقيمة الصافية املقدرة للفرد
	 الغــرض مــن التمويــل ومصــدر التمويــل ملعامــات محــددة؛ أو يف حالــة اخلدمــات املقدمــة ملؤسســة ماليــة أخــرى، فهــم سياســات وإجــراءات مكافحــة غســل

األمــوال ومتويــل اإلرهــاب اخلاصــة بهــا.

حتديد املستفيد احلقيقي والتعرف عليه

“املســتفيد احلقيقــي” هــو الشــخص الطبيعــي الــذي ميلــك أو يســيطر بصــورة نهائيــة علــى عميــل أو حســاب الشــخص الــذي قــام نيابــة عنــه بإجــراء التعامــل، 	. 
أو الشــخص الــذي ميــارس الســيطرة النهائيــة الفعالــة علــى شــخص اعتبــاري وإدارتــه.

املســتفيد احلقيقــي يكــون عــادًة الشــخص الــذي ميتلــك بشــكل أساســي أو يتحكــم بالعميــل أو ينــوب عنــه يف إجــراء صفقــة أو نشــاط معــني، . 	
أمــا بخصــوص العميــل الفــرد فيعتبــر هــو نفســه عــادًة املســتفيد احلقيقــي إال إذا ثبــت عكــس ذلــك وعلــى البنــك القيــام باالستفســارات الازمــة 
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عنــد وجــود دالئــل علــى أن العميــل ال يتصــرف باألصالــة عــن نفســه.

عندمــا يتــم حتديــد فــرد )الشــخص الطبيعــي( علــى أنــه املســتفيد احلقيقــي فعلــى البنــك احلصــول علــى نفــس املعلومــات التــي تســاعد علــى . 	
التعــرف والتحقــق مــن هويتــه كشــخص طبيعــي كمــا هــو وارد يف متطلبــات التعــرف علــى )الشــخص الطبيعــي(.

يف حــال كان العميــل شــخصاً اعتباريــاً علــى البنــك التعــرف والتحقــق مــن شــخصية املســتفيدين احلقيقيــني الذيــن ميتلكــون 10% أو اكثــر مــن . 	
األســهم أو حقــوق التصويــت يف الشــخص االعتبــاري ) شــراكة، أو شــركة مثــًا(.

علــى البنــك احلصــول علــى العناويــن املؤقتــة والدائمــة للمســتفيدين احلقيقيــني وميكــن أيضــاً تطبيــق النهــج القائــم علــى املخاطــر يف ذلــك مــن . 	
خــال حتديــد التدابيــر املعقولــة للتحقــق مــن العنــوان آخــذاً بعــني االعتبــار عــدد املســتفيدين احلقيقيــني وطبيعــة أعمالهــم ونســب حصصهــم 

يف الشــخصية االعتباريــة ومــدى الترابــط العائلــي فيمــا بينهــم.

التحقق من العنوان

يجــب االحتفــاظ بنســخ معتمــدة مــن مســتندات العنــوان أو ســجل بالطريقــة التــي مت التحقــق بهــا مــن صحــة العنــوان بهــا. وميكــن أن تأخــذ األدلــة املقبولــة التــي 
يتــم االحتفــاظ بهــا يف امللــف أشــكاالً مختلفــة، علــى ســبيل املثــال:

سجل موثق لزيارة منزلية.. 	

تأكيد من طرق التحقق اإللكتروني املعتمدة محلًيا واملوثوقة )مثل: صورة من فاتورة املرافق أو فاتورة اتصاالت؛ أو خطاب من صاحب العمل(.. 	

صورة من مستند رسمي أصلي صادر من هيئة حكومية مركزية أو محلية.. 	

عناويــن صناديــق البريــد غيــر مقبولــة؛ ويجــب علــى جميــع العمــاء بصــرف النظــر عــن مســتوى مخاطــر احلســاب، تقــدمي عنــوان الســكن اخلــاص بهــم عــن . 	
طريــق وصــف مســجل أو وســيلة أخــرى.

إدارة احلساب املستمرة

تأكــد مــن عــدم اســتخدام احلســاب املفتــوح كوســيلة لتســهيل املعامــات التــي تتجــاوز نطــاق األهــداف التشــغيلية الرئيســية لــه. يعتمــد نهــج اعــرف عميلــك القائــم 
علــى املخاطــر لــدى البنــك الوطنــي جزئًيــا علــى التمييــز بــني بيانــات اعــرف عميلــك املطلوبــة لفئــات احلســابات املختلفــة عنــد فتحهــا، وجزئًيــا علــى التمييــز بــني 

الطريقــة التــي تتــم فيهــا إدارة كل فئــة مــن فئــات احلســابات ومراقبتهــا فيمــا بعــد.

مبجــرد فتــح احلســاب، يجــب أن تضمــن اإلدارة املســتمرة للحســاب ألغــراض مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب اكتمــال بيانــات اعرف عميلــك واالحتفاظ 
بهــا محدثــة وحتديــد التغييــرات اجلوهريــة يف وضــع احلساب/نشــاطه. وتعتبــر هــذه املراقبــة للحســابات جــزًءا مهًمــا مــن النهــج القائــم علــى املخاطــر -فهــي 

حتــدد مــا إذا كان ينبغــي أن يظــل احلســاب يف فئــة املخاطــر نفســها أم ال. لــذا يجــب أن حتــدد إجــراءات املراجعــة نوعــني مــن التغييــر:

يتــم حتديــد أي تغييــر يف بيانــات اعــرف عميلــك )التــي عــادًة مــا يتــم اإلخطــار بهــا مــن جانــب العميــل( يــؤدي إلــى تغييــر فئــة املخاطــر مثــل تغييــر العنــوان . 1
يف اخلــار	 أو حتديــد عاقــة مــع شــخص معــرض سياســياً.

يجــب رصــد أي تغييــرات يف نشــاط احلســاب يتجــاوز احلــدود اخلاصــة باحلســابات ذات املخاطــر املنخفضــة أو ال تتناســب مــع بيانــات اعــرف عميلــك . 2
احملفوظــة وال مــع فهمنــا ألعمــال العميــل وعنــد الضــرورة إعــادة تصنيــف مســتوى مخاطــر احلســاب. ومتاشــًيا مــع أي إعــادة تصنيــف للمخاطــر، يجــب 

احلصــول علــى معلومــات اعــرف عميلــك املطلوبــة وتقييمهــا لضمــان تصنيــف املخاطــر املناســب.

ويتمثــل الغــرض األساســي لعمليــة املراجعــة يف إجــراء حتليــل مفصــل للمعامــات الفرديــة وكذلــك مراقبــة أي نشــاط يف احلســاب يعتبــر مشــبوًها ويجــب اإلبــاغ 
عنــه مبــا يتماشــى مــع اإلجــراءات احملليــة.

احلسابات غير النشطة

عندمــا يُعــاد تنشــيط احلســابات املصنفــة علــى أنهــا حســابات »غيــر نشــطة«، يجــب االتصــال بالعميــل والتحقــق مــن هويتــه )أو إعــادة التحقــق منهــا إذا كان 
يوجــد بالفعــل دليــل علــى الهويــة( مبــا يتوافــق مــع متطلبــات فتــح احلســابات اجلديــدة.

إجراءات مراجعة احلساب
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

يجــب أن يكــون جميــع املوظفــني يقظــون ملنــع اســتخدام حســابات األفــراد والشــركات كوســيلة لتســهيل املعامــات التــي تتجــاوز الغــرض مــن إنشــاء تلــك 
احلســابات، ومــن جانبــه ســيتبنى البنــك آليــة مراقبــة دوريــة )يدويــة وقائمــة علــى األنظمــة يف الوقــت ذاتــه( لتقييــم معامــات العمــاء يف مقابــل ملفــات تعريــف 

العمــاء وحتديــث معلومــات العمــاء بحســب احلاجــة.

احلســابات منخفضــة املخاطــر: ال توجــد فتــرة مراجعــة محــددة. الهــدف مــن إجــراءات إبــاغ احلــاالت االســتثنائية هــو متييــز متــى تعتبــر بيانــات احلســاب قــد 
تغيــرت يف مقابــل معاييــر املخاطــر املوضحــة يف امللحــق أ. 

احلســابات متوســطة املخاطــر ومرتفعــة املخاطــر: باإلضافــة إلــى إجــراءات اإلبــاغ العاديــة عــن االســتثناءات احملــددة للحســابات منخفضــة املخاطــر، يجــب أن 
تخضــع احلســابات متوســطة املخاطــر وعاليــة املخاطــر ملراجعــة شــاملة مــرة واحــدة علــى األقــل كل عــام ويتولــى مديــر عاقــة احلســاب القيــام بتلــك املراجعــة، 
ويجــب احلصــول علــى أدلــة تدعــم التغييــرات التــي طــرأت علــى بيانــات اعــرف عميلــك مبــا يف ذلــك املالكــني املســتفيدين أو املســاهمني الرئيســيني أو املفوضــني 
بالتوقيــع. كمــا ينبغــي أن حتــدد املراجعــة مــا إذا كان ينبغــي إعــادة تصنيــف درجــة مخاطــر احلســاب إلــى منخفــض املخاطــر أم متوســط املخاطــر أم مرتفــع 

املخاطــر. ويجــب تطبيــق إجــراءات تكفــل رفــع تقاريــر شــهرية عــن املراجعــات املتأخــرة حســب التقــادم.

وليــس مــن الضــروري االتصــال املباشــر بالعميــل كجــزء مــن عمليــة مراجعــة احلســاب حيــث ال يكــون هــذا االتصــال مائًمــا إال إذا مت حتديــد نقــص يف بيانــات 
اعــرف عميلــك، أو احلاجــة إلــى معلومــات إضافيــة مــن أجــل فهــم أعمــال العميــل أو اســتخداماته للحســاب.

يجب أن يقوم مدير العاقة أو ما يعادله بإجراء املراجعة وأن يقوم املشرف املباشر له بتدقيقها على نحو مستقل.

احلركات اخلاصة باحلواالت السريعة )                                        (:

ــة  ــون وكاف ــل الفرعــي لويســترن يوني ــي والوكي ــل العامل ــل االرهــاب اخلاصــة بالوكي ــوال ومتوي ــي سياســات واجــراءات مكافحــة غســل االم ــك الوطن ــى البن يتبن
محتوياتــه باعتبارهــا جــزءأ مــن اتفاقيــة ويســترن يونيــون وذلــك علــى كافــة احلــركات املنفــذة مــن خــال البنــك الوطنــي وشــبكة فروعــه ووكائــه الفرعيــني . 

حيــث يتــم االلتــزام مبــا يلــي : 

التقيد بكافة محتويات الدليل مبا يخص مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب ومكافحة االحتيال واملتطلبات اخلاصة الواردة يف الدليل.   .1

إدخال كافة البيانات املدرجة على نظام احلواالت السريعة بشكلها الصحيح، و ذلك استكماال إلجراءات اعرف عميلك.  .2

بذل العناية الواجبة للتعرف على العميل ونشاطه واملستفيد احلقيقي بني أطراف احلوالة، والتحقق من ذلك بالطرق املناسبة.  .3

التأكد من حضور العميل شخصياً لصرف احلوالة و عدم قبول وكاالت أو تفويضات لصرف احلواالت السريعة.  .4

االلتزام بعدم صرف أو إرسال احلواالت املالية إال يف حالة تقدمي الوثائق الرسمية اخلاصة بإثبات الهوية سارية الصاحية.  .5

مينــع التعامــل مــع األشــخاص مجهولــني الهويــة أو ذوي األســماء الصوريــة أو الوهميــة أو املختصــرة يف أي حــال مــن األحــوال. ) أن يكــون االســم األول  .6 
         و األخير مذكور بدون اختصارات بحد أدنى(.

يقــوم البنــك بنشــر التوعيــة والثقافــة املائمــة ملنفــذي عمليــات UW مبــا يخــص مكافحــة غســل االمــوال ومتويــل االرهــاب ومكافحــة االحتيــال بشــكل  .7 
         سنوي او عند حدو	 تغير جوهري يف السياسات والتعليمات . 

يف حــال وجــود أي نــوع مــن الشــبهات بخصــوص احلــواالت الســريعة لعميــل معــني يتــم التنســيق مــع اجلهــات املعنيــة لتقييــم مخاطــر التعامــل مــع العميــل  .8 
         واتخاذ القرار املناسب وفقاً لدراسة تقييم املخاطر.

يتم إدرا	 نتائج فحص احلركات الواردة والصادرة، وأي حاالت اشتباه مت فحصها يف الدائرة أو مت اإلباغ عنها.  .9

معايير اعرف عميلك اخلاصة ألنواع معينة من احلسابات

ــه تُطبــق  ــة أن ــات الدولي ــة والهيئ ــك العامــة أعــاه. ومــع ذلــك، تــدرك اجلهــات التنظيمي ــواع احلســابات، يجــب تطبيــق معاييــر اعــرف عميل بالنســبة ملعظــم أن
ــى أنــواع معينــة مــن احلســابات مثــل: ــًدا عل إجــراءات اعــرف عميلــك أكثــر حتدي

عمالء اخلدمات البنكية اخلاصة 	. 

كان هنــاك عــدد مــن حــاالت غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب التــي حظيــت باهتمــام إعامــي كبيــر تتضمــن أفــراًدا مــن ذوي الثــروات الكبيــرة. وقــد مت االعتــراف 
بقابليــة تعــرض احلســابات البنكيــة اخلاصــة واألوف شــور لاســتغال مــن جانــب غاســلي األمــوال وعمــل عــدد مــن البنــوك علــى معاجلــة هــذه املســألة مــن خــال 

Western Union ”WU”
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مبــادئ ولفســبير	 )متوفــرة علــى www.wolfsberg-principles.com( والتــي يجــب مراعاتهــا عنــد تقــدمي اخلدمــات البنكيــة اخلاصــة واخلارجية.

يتــم معاملــة جميــع  عمــاء اخلدمــات البنكيــة اخلاصــة كحســابات متوســطة املخاطــر ويجــب إنشــاء هــذه األنــواع مــن العاقــات مــن خــال االجتماعــات املباشــرة 
ــا فيجــب احلصــول علــى املراجــع التــي تعــزز ســمعة مقــدم الطلــب. وهــذا باإلضافــة إلــى  مــع العميــل، ومــع ذلــك، إذا لــم يكــن عقــد هــذه االجتماعــات ممكًن
خطــوات التعريــف اإلضافيــة أعــاه. وال يجــوز حتــت أي ظــرف اســتخدام حســابات حتمــل أرقاًمــا أو أســماء بديلــة، حتــى عندمــا يتــم التحقــق مــن هويــة العميــل 

األساســي وتســجيلها.

الصناديق االئتمانيةب. 

ــب  ــة توفــر فرصــة لتجنُّ ــة أو العاقــات االئتماني ــق االئتماني ــواع الصنادي ــة واملعقــدة املرتبطــة ببعــض أن ــة الهوي ــاكل مجهول ــر غاســلو األمــوال أن الهي قــد يعتب
إجــراءات حتديــد الهويــة وإخفــاء أصــل األمــوال. ولذلــك مــن الضــروري التحقــق مــن هويــة الصنــدوق االئتمانــي أو العاقــة االئتمانيــة )أي الشــخص الــذي يوفــر 

األمــوال(، وأولئــك الذيــن يســيطرون علــى األمــوال )مثــل األوصيــاء(، واملســتفيدين، وأي شــخص لديــه ســلطة إقالــة األوصيــاء.

وبشــكل اســتثنائي، يجــوز التنــازل عــن متطلبــات حتديــد الهويــة ألي وصــي ال يديــر حســاًبا أو يعطــي تعليمــات تتعلــق بعمليــات حتويــل األمــوال. وعنــد اســتبدال 
ــه  ــل الســماح ل ــني أعــاه( قب ــات العمــاء الطبيعي ــع متطلب ــد )مبــا يتماشــى م ــة الوصــي اجلدي ــن هوي ــق م ــة، يجــب التحق ــق االئتماني الوصــي ألحــد الصنادي
بالســيطرة علــى أمــوال الصنــدوق. وعــادة مــا تكــون جميــع هــذه املعلومــات متاحــة يف عقــد تأســيس الصنــدوق االئتمانــي وبالتالــي ينبغــي مطالعتهــا والتثبــت 

منهــا وفًقــا لذلــك.

ــة )قــد يُســمح  ــة، يجــب حتديــد مصــدر األمــوال بشــكٍل صحيــح، وفهــم طبيعــة املعامل ــة عــن صنــدوق ائتمانــي أو عاقــة ائتماني ــد اســتام األمــوال بالنياب عن
ــة مــن نفــس املصــدر احملــدد ســابًقا(.  ــة الدفعــات العادي ــة يف حال باســتثناءات معقول

بالنسبة للصناديق االئتمانية التقديرية واخلارجية أو العاقات االئتمانية، فيجب التحقق من طبيعة وهدف العاقة وكذلك املصدر األصلي للتمويل.

يجــب توخــي احلــذر بشــكٍل خــاص عنــد إنشــاء عاقــات ائتمانيــة يف مواقــع األوف شــور التــي تســود فيهــا الســرية البنكيــة الصارمــة أو الــدول التــي ال يوجــد 
بهــا تشــريعات أو لوائــح خاصــة مبكافحــة غســل أمــوال إجــراء اســتعامات وأخــذ تدابيــر إضافيــة. ويجــب احلصــول علــى تأكيــد كتابــي مــن األوصيــاء أو مديــري 

الصنــدوق االئتمانــي بأنــه ال يوجــد مؤسســون مجهولــو الهويــة. كمــا يجــب أيًضــا التثبــت مــن مصــدر األمــوال.

يجــب اعتبــار أي طلــب لفتــح حســاب أو إجــراء معاملــة نيابــة عــن شــخص آخــر دون قيــام مقــدم الطلــب بتحديــد الصنــدوق االئتمانــي أو صفــة الوكالــة علــى أنهــا 
عمليــات مشــبوهة ومعاملتهــا وفًقــا لذلــك )انظــر قســم اإلبــاغ عــن املعامــات املشــبوهة(.

وعندمــا يتــم متثيــل العمــاء مــن جانــب أشــخاص ال يعملــون يف املجــاالت املاليــة )مثــل احملامــني(، يجــب اتخــاذ تدابيــر معقولــة للحصــول علــى معلومــات عــن 
الهويــة احلقيقيــة للشــخص الــذي فتــح احلســاب أو أجــرى املعاملــة نيابــة عنــه )املســتفيد احلقيقــي( وضمــان تعيــني األمنــاء وفًقــا لعقــد الصنــدوق االئتمانــي 

الــذي يحــدد:

	.اسم الصندوق االئتماني والعنوان البريدي له

	.االختصاص القضائي للتأسيس

	.)عنوان السكن )عنوان صندوق البريد غير كاٍف

	.نسخة طبق األصل معتمدة من عقد/اتفاقية الصندوق االئتماني؛ املعلومات املتعلقة بطبيعة وهدف الصندوق واملستفيدين منه

	.املهنة أو طبيعة األعمال

	.صورة جواز السفر وتأشيرة اإلقامة

	.االسم الكامل وتاريخ املياد واجلنسية جلميع األطراف يف احلساب

	.أسماء وعناوين املالكني الرئيسيني/األوصياء

التوكيالت الرسمية وتفويضات الغير	. 

تُشــكل صاحيــة التصــرف باألصــول مبوجــب توكيــل أو تفويــض للغيــر عاقــة عمــل وبالتالــي يجــب حتديــد أي شــخص يف هــذا الــدور بنفــس طريقــة حتديــد 
العميــل الرئيســي.

ويجــب دائًمــا التحقــق مــن جميــع التوكيــات لألفــراد أو احلســابات املؤسســية أو املؤسســات أو الشــركات االئتمانيــة )مثــل اتفاقيــات التوكيــل ذات الصلــة( ومــن 
املهــم أن يتــم فهــم ســبب منــح التوكيــل وتســجيله وأن يتــم التحقــق مــن الهويــة حســب األصــول. 
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دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

املؤسسات املاليةد. 

ف املؤسســات املاليــة بأنهــا أي بنــك أو شــركة متويــل أو شــركة سمســرة أو مؤسســة تصريــف العمــالت أو وســيط مالــي أو أي مؤسســة أخــرى مرخصــة مــن قبــل ســلطة النقــد  ُتعــرَّ
الفلســطينية، ســواًء كانــت ذات ملكيــة عامــة أم خاصــة.

يرفــض البنــك الدخــول يف عاقــة بنكيــة أو االســتمرار فيهــا مــع بنــك مراســل مت تأسيســه يف دولــة ال يوجــد لــه فيــه حضــور مــادي وال يوجــد يف تلــك الدولــة 
جهــة رقابيــة منظمــة لعمــل املصــارف )أي بنــوك وهميــة(.

ولــن يقــوم البنــك الوطنــي بفتــح وحفــظ أي حســاب مــع جتــار/وكاء التحويــات البنكيــة، الذيــن لــم يتــم تســجيلهم وترخيصهــم مــن قبــل ســلطة النقد الفلســطينية 
أو مــا لــم يتــم أخــذ موافقــة ســلطة النقــد الفلســطينية علــى التعامــل معهــم.

ومــن الضــروري التحقــق مــن أن املؤسســة املاليــة التــي ســيقوم البنــك بتأســيس عاقــة بهــا، هــي مؤسســات مت تأسيســها حســب األصــول وتخضــع للتنظيــم مــن 
جانــب هيئــة تنظيميــة ماليــة مقبولــة، والتــي تكــون مســؤولة عــن التنظيــم املالــي وتعــد، باإلضافــة إلــى اعتبــارات العمــل العاديــة مــن املؤسســات املرموقــة التــي 

نرغــب يف أن يقتــرن اســمنا بهــا. ودعًمــا لذلــك، ميكــن أن تتضمــن وثائــق اعــرف عميلــك التــي يتــم طلبهــا مــا يلــي:

	.صورة طبق األصل من رخصة املؤسسة

	.وبدء تشغيل اخلدمات البنكية املراسلة مع البنك )Vostro( استام طلب من املؤسسة املالية لفتح حساب مستحق للبنك

	.صورة من شهادة التأسيس

	.صورة من صفحة اإلنترنت ذات الصلة التي نشرتها اجلهة التنظيمية للمؤسسة

	.صورة من إجراءات اعرف عميلك وسياسة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب للمؤسسة املالية

	.االستجابة الستبيان مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب اخلاص بنا

يجــب اتخــاذ قــرار بشــأن مــا إذا كان ينبغــي توثيــق هــذه املســتندات مــن كاتــب العــدل أم ال. كمــا يجــب النظــر فيمــا إذا كان مــن الضــروري إجــراء مزيــد مــن 
الفحوصــات للمؤسســة مــع اجلهــة التنظيميــة املعنيــة، والتــي يجــب أن تكــون مراســًا معروًفــا يف دولــة تطبــق لوائــح تنظيميــة مائمــة.

ــة  ــة الواجب ــد مســتوى العناي ــى أخــرى، ميكــن حتدي ــة إل ــف مــن مؤسســة مالي ــل اإلرهــاب قــد تختل ــة إجــراءات مكافحــة غســل األمــوال ومتوي ونظــًرا ألن كفأي
ــي: ــى النحــو التال ــك عل اخلاصــة باعــرف عميل

	 ــل ــك مناســبة ملكافحــة غســل األمــوال ومتوي ــط اعــرف عميل ــق ضواب ــراض أن املؤسســة تطب ــة، ميكــن افت ــدان املمتثل ــة يف البل بالنســبة للمؤسســات املالي
ــق بعمائهــا. اإلرهــاب فيمــا يتعل

	 الــدول املمتثلــة لـــ فاتــف، ولكــن يوجــد املقــر الرئيســي لهــا يف دولــة ممتثلــة، يجــب طلــب 	بالنســبة للفــروع أو الشــركات التابعــة للمؤسســات املاليــة خــار
إقــرار مــن املقــر الرئيســي بــأن الفــرع أو الشــركة الفرعيــة املعنيــة تطبــق إجــراءات مكافحــة غســل أمــوال وإجــراءات اعــرف عميلــك ومبــا يتوافــق مــع معاييــر 

مجموعــة العمــل املالــي.

	 بالنســبة جلميــع املؤسســات املاليــة األخــرى، يجــب اتخــاذ خطــوات معقولــة إلثبــات أنهــا تطبــق إجــراءات العنايــة الواجبــة الكافيــة علــى عمائهــم وتقــوم
بالتحقــق مــن أصــل األمــوال التــي متــر عبــر حســاباتهم مبــا يتوافــق مــع معاييــر مجموعــة العمــل املالــي.

	 ــل هــذه ــوك مراســلة تســمح باســتخدام حســاباتها مــن قب ــة أو مــع بن ــع بوجــود مــادي يف أي دول ــة« ال تتمت ــوك وهمي يجــب عــدم إنشــاء عاقــات مــع »بن
املؤسســات.

	 .يجــب إنهــاء احلســابات أو عــدم فتحهــا إذا لــم تســتطع املؤسســة املاليــة أو لــم ترغــب يف تأكيــد أنهــا تطبــق إجــراءات كافيــة للتحقــق مــن هويــة عمائهــا
ويجــب إحالــة احلســابات اخلاصــة باملؤسســات املاليــة التــي تفشــل يف تقــدمي إجابــات مرضيــة عــن األســئلة املعقولــة، مبــا يف ذلــك، حيثمــا أمكــن، تأكيــد 

هويــة العمــاء الذيــن يتميــزون مبعامــات غيــر معتــادة أو مشــبوهة، إلــى رئيــس وحــدة األعمــال وإنهــاء هــذه احلســابات.

	 يتحمــل مديــرو احلســابات للعمــاء مســؤولية إجــراء مراجعــات منتظمــة علــى أســاس املخاطــر بشــأن إجــراءات اعــرف عميلــك اخلاصــة بعمائهــم ويجــب
تســجيل نتائــج املراجعــة.

املؤسسات املالية التي تعمل كبنوك مراسلة. 	

إضافــة إلــى متطلبــات املؤسســات املاليــة )املذكــورة أعــاه(، يجــب إجــراء عنايــة واجبــة أكبــر يف حالــة إنشــاء عاقــة بنكيــة مراســلة، خاصــة للمؤسســات املاليــة 
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ــا  ــا أو يديرهــا أشــخاص معرضــون سياســًيا أو لديه ــي ميلكه ــك الت ــة، أو تل ــوك املراســلة يف  دول ذات مخاطــر عالي ــة. وقــد تشــمل البن ذات املخاطــر املرتفع
 .)»www.wolfsberg-principles.com« بشــأن البنــوك املراســلة 	ســجل ســابق مــن املشــكات التنظيميــة )ملزيــد مــن األمثلــة راجــع مبــادئ ولفســبير
يجــب أن تطبــق البنــوك املراســلة سياســات وإجــراءات داخليــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وحتديــد هويــة العمــاء تكافــئ السياســات واإلجــراءات 
اخلاصــة بنــا. إذا كان عمــاء تلــك البنــوك مؤسســات ماليــة أو بنــوك مراســلة أخــرى )أي بنــوك مراســلة يف املرحلــة النهائيــة(، فيجــب التحقــق مــن إجــراءات 
العنايــة الواجبــة التــي تطبقهــا البنــوك التــي نتعامــل معهــا بشــأن هــذه املؤسســات. وقــد يتطلــب ذلــك مراجعــة إجــراءات مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب 
اخلاصــة بهــذه البنــوك وكذلــك مــن الضــروري، مــن أجــل حتديــد أي نشــاط محتمــل فهــم نــوع األعمــال التــي يقــوم بهــا البنــك املراســل نفســه وبالتالــي فهــم 

االســتخدام املتوقــع للحســاب.

املؤسسات املالية العاملة كوكالء . 	

عندمــا تعمــل مؤسســة ماليــة كوكيــًا للعميــل األساســي، يجــب التحقــق مــن هويــة العميــل األساســي وفًقــا ملعاييــر اعــرف عميلــك. وال يلــزم وجــود دليــل علــى 
هويــة العميــل األساســي إذا كانــت املؤسســة املاليــة تطبــق معاييــر مكافئــة ملجموعــة العمــل املالــي )فاتــف(.

ويجــب أن تقــدم املؤسســات املاليــة التــي تعمــل يف دول ليســت جــزءا مــن مجموعــة العمــل املالــي تأكيــًدا كتابًيــا علــى أنهــا حتققــت مــن هويــة العميــل األساســية 
وفًقــا ملعاييــر الفاتــف. وعندمــا تكــون املؤسســة املاليــة مــن دولــة عاليــة املخاطــر، يجــب التحقــق مــن صحــة هويــة العميــل األساســي كمــا لــو كان عميــًا مباشــًرا 

للبنــك الوطنــي.

األسهم حلاملها	. 

األســهم حلاملهــا هــي أدوات قابلــة للتــداول متنــح ملكيــة شــركة إلــى الشــخص الــذي ميلــك شــهادة أســهم حلاملهــا وهــي شــائعة يف بعــض أجــزاء العالــم. ونتيجــة 
لذلــك، قــد يكــون مــن الصعــب للغايــة التحقــق مــن هويــة أصحــاب األســهم ومــن ثــم أصحــاب الشــركات. وحتــى عندمــا يتــم تأكيــد ذلــك عنــد فتــح احلســاب، فــإن 
ســهولة نقــل األســهم تعنــي أنــه ميكــن أن تصبــح هــذه املعلومــات قدميــة للغايــة، كمــا أن مخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب تــزداد بشــكل كبيــر. وميكــن 

احلــد مــن هــذه املخاطــر حيــث يف بعــض احلــاالت تقــوم ســلطة موثوقــة باالحتفــاظ بســجات تفصيليــة جلميــع حيــازات األســهم وحتوياتهــا.

بالنسبة للبنك الوطني فأنه ال يتعامل مع هذا النوع من األدوات املالية.

فتح احلساب قبل احلصول على معلومات »اعرف عميلك« الكاملةو. 

يف ظــروف اســتثنائية )عمــالء املخاطــر املنخفضــة واملتوســطة فقــط(، حيــث يكــون مــن الضــروري إنشــاء العالقــة مــع العميــل قبــل اســتكمال املســتندات اخلاصــة 
بأعــرف عميلــك، يجــب تســجيل أســباب االســتثناء يف ملــف العميــل وحــل االســتثناء كمســألة طارئــة. ولكــن بالرغــم مــن ذلــك:

 ال يجــوز الســماح بإجــراء دفعــات إلــى أطــراف ثالثــة يف هــذه الظــروف، بحيــث ميكــن إرجــاع جميــع األمــوال إلــى العميــل يف حالــة رفضــه تقــدمي املعلومــات 	
وإغــاق احلســاب الحًقا.

 ولتجنــب مخاطــر قيــام العميــل بشــرعنة األمــوال عــن طريــق متريــر األمــوال مــن خــال البنــك، يجــب عــدم قبــول تنفيــذ حــركات ماليــة تزيــد قيمتهــا عــن 	
5,000 دوالر أمريكــي يف احلســاب والتأكــد بــأن مجمــوع احلــركات املاليــة التــي مت تنفيذهــا ال يتجــاوز 5.000 دوالر أمريكــي.

 وال يجــوز التصريــح بــأي اســتثناءات مــن هــذه القواعــد إال مــن قبــل اإلدارة العليــا ومســؤول وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب أو املديريــن 	
املفوضــني رســمًيا مــن قبلهــم.

 ويجــب مراقبــة احلســابات التــي مت فتحهــا مبوجــب هــذا االســتثناء بعنايــة مــن قبــل وحــدة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ووحــدات األعمــال )مديــرو 	
احلســابات أو مســؤول املبيعــات( حتــى يتــم احلصــول علــى جميــع املعلومــات املعلقــة.

 يجب عدم االستمرار يف العمل مع العماء الذين ال يلتزمون بتقدمي دليل ُمرٍض على هويتهم خال 30 يوًما وبحٍد أقصى 50 يوًما.	

 قــد يُنظــر إلــى التأخيــر غيــر املبــرر مــن جانــب العميــل يف تقــدمي إثبــات ُمــرٍض عــن الهويــة، دون تفســير كاٍف، علــى أنــه يدعــو إلــى االشــتباه يف مشــاركة 	
الشــخص املعنــي يف غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ويجــب العمــل علــى رفــع تقريــر إلــى مســؤول وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

قوائم العقوبات واحلظر

العقوبــات الرســمية هــي تعليمــات ملزمــة قانوًنــا إلنهــاء حســاب أو فئــة مــن احلســابات أو اإلبــالغ عنهــا أو جتميدهــا. وبنــاًء علــى اإلجــراءات التنظيميــة احملليــة، 
قــد يكــون لقوائــم احلظــر تأثيــر ملــزم قانونًيــا علــى إجــراءات البنــك الداخليــة.

يجــب أن تتضمــن اإلجــراءات احملليــة لفتــح احلســابات اجلديــدة ضوابــط كافيــة لضمــان أن األفــراد واملنظمــات والكيانــات املؤسســية التــي يتــم حتديدهــا وفًقــا ملــا 

http://www.wolfsberg-principles.com/
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ورد أعــاله ال تخضــع لعقوبــات رســمية وال تظهــر علــى قوائــم احلظــر.

يتحمــل مســؤول وحــدة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب مســؤولية أن يكــون علــى معرفــة بقوائــم العقوبــات واحلظــر ذات الصلــة وإبــالغ وحــدات األعمــال بذلــك. 
ويجــب التحقــق مــن بيانــات العمــالء بالبنــك علــى تلــك القوائــم بانتظــام.

يتم حتديد الدول اخلاضعة لعقوبات من ِقبل وحدة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من وقٍت آلخر.

املعامات املشبوهة

املعامــالت املشــبوهة غالًبــا مــا تكــون معامــالت غيــر متوافقــة مــع األنشــطة التجاريــة واألنشــطة البنكيــة للعميــل. وقــد ُتعتبــر املعامــالت التــي ال تبــدو أنهــا تتماشــى 
مــع الغــرض مــن احلســاب أو النشــاط املعتــاد ألي حســاب أو األعمــال التــي يجريهــا صاحــب احلســاب علــى أنهــا عمليــات مشــبوهة ويجــب فحصهــا واإلبــالغ عنهــا 
إذا لــزم األمــر، وباملثــل، قــد تعتبــر املعامــالت التــي تفشــل يف حتديــد أو حتــاول إخفــاء أصــل أمــوال علــى أنهــا عمليــات مشــبوهة. ومــن الواضــح أن العامــل الرئيســي 
يف حتديــد املعامــالت املشــبوهة هــو معرفــة مــا يكفــي عــن العميــل وأعمالــه لتحديــد املعامــالت التــي قــد تكــون غيــر عاديــة أو مشــبوهة. تشــمل املعامــالت املشــبوهة 

واحمُلتمــل ارتباطهــا بغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب مــا يلــي:

املعامات النقدية.. 	
حسابات العماء.. 	
املعامات املتعلقة باالستثمار.. 	
املعامات الدولية.. 	
خطابات االعتماد - التمويل التجاري.. 	
القروض.. 	
اخلدمات البنكية اإللكترونية.. 	

يجب أن يكون املوظفون ملمني »باملؤشرات« الدالة على احتمال وجود عمليات غسل أموال ومعامالت مشبوهة من خالل مراجعة دليل مؤشرات االشتباه 
واملعتمد من اإلدارة العليا

امللحق أ - احلسابات منخفضة املخاطر 

يجــب تنفيــذ إجــراءات تقييــم املخاطــر داخــل البنــك علــى مســتوى مخاطــر العميــل  واملنتجــات واخلدمــات  واملنطقــة اجلغرافيــة و قنــوات التوصيــل. ميكــن 
ــة منخفضــة املخاطــر: ــار املعامــات التالي اعتب

العمــاء الذيــن يعملــون يف وظائــف ذات مصــدر دخــل ثابــت نســبياً ويكــون هــذا املصــدر شــرعي ومعــروف ويبــرر طبيعــة األعمــال التــي يقــوم بهــا العميــل . 	
ضمــن مســؤوليات وظيفتــه )املواطنــون الفلســطينيون وأصحــاب الرواتــب الذيــن لهــم منتــج واحــد أو أكثــر مــن املنتجــات املرتبطــة باألصــول(.

العمــاء ذوي الســمعة اجليــدة واملعروفــة مثــل الشــركات اخلاصــة التــي لديهــا تاريــخ طويــل وموثــق يف النشــاطات التــي تقــوم بهــا ومصــادر أموالهــا معروفــة . 	
إضافــة إلــى معرفــة جيــدة باملالكــني واملســيطرين علــى الشــركة.

العاقــات مــع املؤسســات املاليــة املنظمــة، أو التــي لهــا مقــر رئيســي يف فلســطني أو دول تطبــق معاييــر متوافقــة مــع الفاتــف أو اعتمــدت معاييــر مكافحــة . 	
غســل أمــوال مكافئــة لتلــك اخلاصــة بالفاتــف. )عندمــا يتــم االعتمــاد علــى حقيقــة أن املقــر الرئيســي يف بلــد يعتمــد معاييــر الفاتــف أو معاييــر مكافئــة لهــا، 

يجــب أن تكــون سياســاته وإجراءاتــه ملزمــة  لألفــرع والشــركة التابعــة املعنيــة(.

العاقات مع الدوائر احلكومية الفلسطينية أو الوكاالت التابعة لها )مبا يف ذلك الشركات القانونية اخلاصة بها(.. 	

العاقات مع الشركات العامة املسجلة والشركات التابعة لها املدرجة يف بورصة محلية أو معترف بها دولًيا.. 	

امللحق ب - احلسابات متوسطة املخاطر

أي عميل ال تنطبق عليه عوامل تصنيف املخاطر املذكورة يف احلسابات منخفضة وعالية املخاطر يكون تصنيف العميل متوسط املخاطر.

امللحق ج - احلسابات عالية املخاطر

يجب تصنيف حسابات العماء التالية على أنها عالية املخاطر سواًء بالنسبة للحسابات البنكية لألفراد أو الشركات أو املؤسسات املالية:

 تشير معلومات العميل إلى انه شخص معرض سياسياً  أو من ذوي العاقة بالشخص املعرض سياسياً.	. 
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

جميــع العاقــات مــع العمــاء اخلارجيــني املقيمــني أو الذيــن يعملــون يف دول عاليــة املخاطــر أو أي عميــل يثبــت لــدى البنــك أن أموالــه مســتمدة مــن دول . 	
عاليــة املخاطــر. )انظــر امللحــق د للــدول عاليــة املخاطــر(.

العاقات مع الشركات أو املؤسسات التي تعمل يف مناطق األوف شور.. 	

املؤسسات املالية العاملة يف البلدان عالية املخاطر أو ال تطبق معايير فاتف أو معايير مكافئة.. 	

تعقيــد العاقــات واالرتباطــات يف البنيــة الهيكليــة للشــركة أو املؤسســة ويف احلــاالت التــي ال ميكــن فيهــا أيجــاد عاقــات أو ارتباطــات جتاريــة شــرعية . 	
معقولــة.

جميــع العاقــات مــع األعمــال املشــاركة يف أنشــطة تعتبــر عرضــة بشــكل خــاص ملخاطــر غســل األمــوال مثــل الدفــاع، ومكاتــب خدمــات األمــوال، ومكاتــب . 	
ــة(، ومحــات الصاغــة، ودور املــزادات، والوســطاء العقاريــني، واحملاميــني  ــل: التجــار باملعــادن الثمين ــة )مث الصرافــة، والتجــار بالســلع ذات القيمــة العالي

واحملاســببني القانونيــني.

اجلمعيات اخليرية والهيئات الدينية والشركات غير الربحية.. 	

الكيانات واألفراد اخلاضعون لعقوبات.. 	

االنخراط يف أعمال يتم استخدام النقد فيها بكثافة عوضاً عن الوسائل األخرى.. 	

طبيعة ونطاق النشاطات التجارية اخلاصة بالعميل وموقعها اجلغرايف تشير إلى مستويات اكثر حساسية للمخاطر.. 		

احلاالت التي ال ميكن فيها التحقق بسهولة من اصل ثروة أو ملكية األشخاص املصنفني ضمن درجات مخاطر عالية.. 		

امللحق د - البلدان عالية املخاطر

ــوال،  ــن، وروســيا، وأنغ ــأورو، وســان فينســنت وغرينادي ــوك، ون ــني، ومصــر، وجــزر ك ــاال، والفلب ــا، وغواتيم ــا، وإندونيســيا، وأوكراني ــا(، ونيجيري ميامنــار )بورم
وزميبابــوي، وأفغانســتان، وكوبــا، والعــراق، وإيــران، وأذربيجــان، ومولودوفــا، وكازاخســتان، وجورجيــا، وأوزباكســتان، وبيــاروس، وأرمينيــا، وقيرغيزســتان، 

وطاجيكســتان، وتركمانســتان، والصومــال. 

يتم االعتماد على تعميم الدول عالية املخاطر مبوجب تعاميم سلطة النقد.

امللحق ح - مالحظة بشأن األشخاص املعرضني سياسًيا

يجب التعامل دائًما مع حسابات األشخاص املعرضني سياسًيا واألشخاص املعرضني سياسًيا األجانب على أنهم من ذوي املخاطر العالية.

ال يوجــد تعريــف قانونــي معتــرف بــه دولًيــا للشــخص املعــرض سياســًيا. ومــع ذلــك، فإنــه عــادًة مــا يشــمل الشــخصيات السياســية البــارزة الســابقة واحلاليــة 
وأفــراد أســرهم املباشــرين ومعاونيهــم املقربــني:

الشــخصية السياســية البــارزة هــي شــخصية ذات منصــب بــارز يف الفــروع التنفيذيــة أو التشــريعية أو اإلداريــة أو العســكرية أو القضائيــة للحكومــة )منتخبــة . 	
أو غيــر منتخبــة(، أو أحــد كبــار الشــخصيات يف حــزب سياســي كبيــر، أو مســؤول تنفيــذي كبيــر لشــركة مملوكــة للحكومــة. ويشــمل ذلــك أيًضــا الكيانــات 

املؤسســية أو الشــراكات أو عاقــات االئتمــان املنشــأة بواســطة أو بالنيابــة عــن شــخصية سياســية بــارزة.

العائلة املباشرة يشمل عادًة والدي الشخص، وإخوته، وأخواته، وزوجته، وأطفاله، وأصهاره، وأجداده وأحفاده متى أمكن التحقق من ذلك.. 	

الشــركاء املقربــون هــم عــادًة األشــخاص املعــروف عنهــم بشــكل عــام وواســع أنهــم يرتبطــون بعاقــة وطيــدة مــع الشــخصية السياســية البــارزة كاألشــخاص . 	
الذيــن يتولــون إجــراء معامــات محليــة ودوليــة كبيــرة نيابــة عــن تلــك الشــخصية.

نصائح ملسؤولي املبيعات واخلدمة/مدير خدمة العمالء/مدير الفرع

تأكد من االلتزام مبا يلي عند فتح حساب:

عند استام طلبات العميل لفتح حساب استعلم وحتقق من هوية الشخص قبل االلتزام بهذا الطلب.. 	

جتنب بدء عاقة مع العماء الذين ال يقدمون معلومات مرضية ومطلوبة من قبل البنك.. 	

ميكــن فتــح حســابات االدخــار والودائــع الثابتــة للمقيمــني وغيــر املقيمــني وخدمــات شــيكات املقاصــة ، وميكــن إتاحــة بطاقــات الصــراف اآللــي حلاملــي . 	
احلســابات. 
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

يجــب أن تكــون مســتندات إثبــات الشــخصية أصليــة ســواء كانــت هويــة شــخصية أو جــواز ســفر متاحــة عنــد فتــح احلســاب. ويجــب علــى مســؤول فتــح . 	
احلســاب أن يقــوم بعمــل صــورة مــن جــواز الســفر أو الهويــة الشــخصية )مبــا يف ذلــك الصفحــة التــي حتمــل تأشــيرة اإلقامــة الســارية( ويجــب ختــم الصــورة 

»صــورة طبــق األصــل » ويجــب تســجيل مواعيــد جتديــد جــواز الســفر وكذلــك تأشــيرة اإلقامــة.

يجــب أيًضــا تســجيل جميــع املعلومــات واملســتندات الازمــة بشــأن األشــخاص االعتباريــني، خاصــة الرخصــة التجاريــة، مــن أجــل التجديــدات مبــا يضمــن . 	
توافــر صــورة مــن الرخصــة الصاحلــة يف ملفــات البنــك يف جميــع األوقــات.

ال يجوز فتح حسابات »اجلمعيات/املنظمات غير الربحية« دون توفر تسجيل فلسطيني صادر عن وزارة الداخلية.. 	

التحقــق مــن هويــة جميــع األطــراف يف احلســاب )أي أصحــاب احلســابات املشــتركة( واملوقعــني علــى التفويــض الــذي يكون/يبــدو فيــه الشخص/األشــخاص . 	
الذيــن يتصــل بهــم البنــك يتصرف/يتصرفــون بالنيابــة عــن شــخص آخر/أشــخاص آخريــن.

فيمــا يتعلــق بعنــوان الســكن اخلــاص بالعميــل، تأكــد مــن أن عنــوان الســكن اخلــاص مبقــدم الطلــب ميكــن حتديــده فعلًيــا مــن خــال معلــم بارز أو اســم الشــارع . 	
واســم املنطقــة أو وســائل أخــرى، وال يعــد رقــم صنــدوق بريــد وحــده دليــًا كافًيــا علــى العنــوان.

يف سياق احلوار مع العميل إما عند فتح احلساب أو بعد ذلك، حاول التثبت مما يلي:

· مراعــاة قــرب مقــر إقامــة العميــل أو مــكان عملــه مــن مكتــب البنــك أو موقــع الفــرع. إذا كان املــكان يبــدو بعيــًدا، يجــب علــى البنــك أن يحــدد ملــاذا يســعى 	
العميــل إلــى فتــح حســاب يف هــذا املوقــع.

· اتصــل مبحــل إقامــة العميــل أو مــكان عملــه لشــكره علــى فتــح احلســاب. ويجــب أن يســتدعي اكتشــاف عــدم عمــل الهاتــف أو عــدم وجــود ســجل عمــل مزيــًدا 	
مــن التحقيق.

· فّكر يف مصدر األموال املستخدمة لفتح احلساب. على سبيل املثال، الودائع النقدية الكبيرة وقت فتح احلساب والودائع الاحقة.	

يف حالة ذكر العميل مصطلحات غامضة )مثل: موظف مبيعات أو رجل أعمال أو مدير شركة(، استفسر عن طبيعة العمل أو اسم الشركة 
وأنشطتها.

· تأكد من التحقق من صحة هوية العميل قبل فتح حساب جديد أو منح أي تسهيات جديدة. 	

· بعد فتح احلساب، احصل على تفاصيل من أجل معرفة أدق للغرض من احلساب والعمليات املتوقع ان يقوم بها العميل.	

· حتقق من اسم الشركة التجارية من خال محركات البحث اخلارجية واملراجع البنكية.	

· إذا كان ذلك مناسًبا، قم بزيارة شركة العميل للتحقق من وجودها وقدرتها على املشاركة يف األعمال التي وصفها.	

· فّكر يف مصدر األموال املستخدمة لفتح احلساب. ودائع كبيرة، خاصة النقد.	

· اهتــم علــى نحــٍو خــاص بالكيانــات املؤسســية أو الشــركات التجاريــة الدوليــة خاصــة إذا كانــت هــذه املؤسســات قائمــة يف بلــدان أو اختصاصــات قضائيــة 	
تخفــي هويــة العمــاء أو تعتبــر مــاًذا لغســل األمــوال.

اجلمعيات التعاونية/اخليرية/االجتماعية أو املهنية

حتقق من املعلومات املطلوبة مبوجب ما يلي:

· النظام األساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية أو النادي.	

· شهادة تسجيل صادرة عن جهات االختصاص.	

· صورة طبق األصل معتمدة من محاضر االجتماع التي مت خاله انتخاب شاغلي املناصب العليا.	

· قرار الهيئة اإلدارية الذي يفوض فتح احلساب. وأسماء وعناوين املوقعني املفوضني والصور طبق األصل املعتمدة من جوازات سفرهم.	

· حتديــد جميــع املخولــني بالتوقيــع وحتديــد مســتوى ســلطتهم علــى أصــول املؤسســة؛ أي أعضــاء الهيئــة اإلداريــة، أو رئيــس مجلــس اإلدارة، أو عضــو مجلــس 	
اإلدارة، أو أمــني اخلزانــة، األشــخاص املعرضــني سياســًيا، ونحوهــم.
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

· التحقق بشكل مستقل من األشخاص املخولني بأنهم ممثلون حقيقيون للمؤسسة والتأكد بشكل مستقل من الغرض من املؤسسة.	

السفارات والبعثات الدبلوماسية

إذا كان احلساب املطلوب فتحه يخص سفارة أو بعثة دبلوماسية، فاستفسر عن املعلومات التالية واحصل على الشهادات املطلوبة على النحو التالي:

· خطاب تفويض لفتح احلساب والذي يحمل التوقيع األصلي لرئيس البعثة الدبلوماسية.	

· صورة معتمدة طبق األصل من خطاب وزارة اخلارجية الذي يسمح بإنشاء البعثة الدبلوماسية.	

· خطاب البلد األجنبي بشأن اعتماد تعيني القنصل/السفير، بعد ختمه وتوثيقه من قبل وزارة اخلارجية.	

· وصور صحيحة معتمدة من جوازات سفر السفير/القنصل واملفوضني اآلخرين بالتوقيع. 	

صناديق األمانات )اإليداع(

· يف حالــة توفيــر مرافــق مثــل احلفــظ اآلمــن وصناديــق اإليــداع، يجــب اتبــاع إجــراءات حتديــد الهويــة املوضحــة أعــاه )مــا لــم يكــن قــد مت احلصــول عليهــا 	
بالفعــل، كمــا هــو احلــال مــع العمــاء احلاليــني(.

· ضمان عدم تخصيص مرافق احلفظ اآلمن إال ألصحاب احلسابات املعروفني ملوظفي الفرع وبعد موافقة املديرين.	

· راقب بعناية حركات/استخدام اخلزانة بشكل متكرر.	

· استفسر عن احلاالت التي يطلب فيها العميل خزائن إضافية أو أكبر.	

اعرف عميلك/العناية الواجبة بشأن حتويالت العمالء واملعامالت البنكية لألطراف اخلارجية 

عند قبول إيداع األموال النقدية/الشيكات حلساب العميل من طرف خارجي ليس له حساب، يجب:

· طلب وثيقة هوية سارية )جواز سفر أو هوية لكل من املواطنني واملغتربني( من املودع.	

· عمل صورة من وثيقة الهوية املقدمة من املودع وإرفاقها مع قسيمة اإليداع بعد التحقق منها يف مقابل األصل.	

· احصل على رقم/أرقام االتصال اخلاصة باملودعني وسّجل ذلك بجانب التوقيع على قسيمة اإليداع.	

· أدخل اسم املودع يف وصف املعاملة يف النظام البنكي.	

· إذا كان املودع صاحب حساب، تأكد من أن اسم املودع يف قسيمة اإليداع هو نفسه املبني يف احلساب.	

· إذا لم يتمكن املودع من تقدمي هوية صاحلة وإثباتها، قم بإحالة املسألة إلى مسؤول غسل األموال يف البنك.	
 

ــة املشــبوهة، أكمــل النمــوذ	 احملــدد مــن جانــب ســلطة النقــد الفلســطينية واذكــر مصــدر األمــوال والغــرض مــن اإليــداع وأرســله إلــى  ــة املعامل يف حال
مســؤول غســل األمــوال املعــني يف البنــك.

أوامر الصراف/احلواالت عند الطلب/التحويالت البرقية الصادرة )املبالغ تساوي أو تزيد عن 5،000 دوالر أمريكي(

· يجب أن تكون أي معاملة لغير العماء مقيدة ويجب أن تتطلب موافقة مدير الفرع.	

· يجب على املرسل أن يزود البنك بوثيقة هوية سارية )جواز السفر، بطاقة الهوية والعنوان )ليس الصندوق البريدي فقط(.	
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دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

· كما يخضع الغرض من احلواالت إلى التدقيق وينبغي تدوينه يف الطلب.	

· تدوين االسم الكامل والعنوان وأرقام هواتف االتصال اخلاصة باحمُلِول وكذلك املستفيد يف الطلب.	

· يجب كتابة الغرض من عملية التحويل وجميع املعلومات املطلوبة األخرى يف منوذ	 الطلب بواسطة املرسل.	

 

يخضــع عــدم التــزام املوظفــني املعنيــني مبعايير/سياســات اعــرف عميلــك هــذه إلــى إجــراءات تأديبيــة وفًقــا للقانــون احمللــي وسياســة املــوارد البشــرية 
الداخليــة
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دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

األشخاص املعرضون سياسًيا 	1	

مقدمة. 	

ف مــن مجموعــة العمــل املالــي )فاتــف( بأنــه »فــرد ُمســند إليــه أو أُســند إليــه يف الســابق وظائــف عامــة بــارزة يف دولــة  الشــخص املعــرض سياســًيا مصطلــح معــرَّ
أجنبيــة، علــى ســبيل املثــال: رؤســاء الــدول أو احلكومــات، والسياســيني البارزيــن، وكبــار املســؤولني احلكوميــني، والشــخصيات القضائيــة أو العســكرية، وكبــار 
املســؤولني التنفيذيــني لــدى الشــركات اململوكــة للدولــة، ومســؤولي األحــزاب السياســية الهامــة، والــوزراء ونوابهــم ومســاعديهم، وأعضــاء البرملــان، ومحافظــي 

البنــوك املركزيــة، والســفراء ونحوهــم«.

وبحسب تعريف سلطة النقد الفلسطينية فإن الشخص املعرض سياسًيا هو

»الشخص الذي يشغل أو كان يشغل أًيا من الوظائف التالية سواًء أجنبي أو محلي مبا يف ذلك أفراد أسرته وأي طرف ذي صلة به:

األشخاص يف املناصب السياسية  العامة أو الوظائف العليا كاآلتي:. 	

رئيس الدولة ومستشاريه ورؤساء املؤسسات التابعة للرئاسة.أ( 
رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن يف حكمهم.ب( 
وكاء الوزارات ومن يف حكمهم.	( 
املدراء واملدراء العامون يف الوظائف احلكومية والوظائف العامة ومن يف حكمهم.د( 
مديرو ورؤساء الهيئات واملؤسسات العامة ومن يف حكمهم.ه( 
رئيس وأعضاء املجلس التشريعي.و( 
رئيس وأعضاء املجلس القضائي األعلى.ز( 
قضاة احملاكم على اختاف درجاتهم.ح( 
أعضاء النيابة العامة.ط( 
مدراء وقادة الوكاالت األمنية واملسؤولني فيها ومدراء إداراتها وأقسامها يف اإلدارات العامة واحملافظات.ي( 
مدراء وقادة األمن العام الفلسطيني واملسؤولني فيه ومدراء إدارات وأقسام األمن العام يف اإلدارات العامة واحملافظات.ك( 
القادة واملراتب العليا يف األحزاب السياسية والفصائل الفلسطينية وذوي املراكز املهمة يف هذه األحزاب والفصائل.ل( 

رؤساء ونواب ومدراء املؤسسات أو اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية غير احلكومية احمللية واألجنبية وأعضاء مجالس اإلدارة.. 	

السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي.. 	

رؤساء ومدراء املنظمات الدولية ونوابهم وممثليهم.. 	

املسؤولون التنفيذيون يف الشركات اململوكة للدولة.«. 	

يشمل أفراد األسرة املباشرين املشار إليهم أعاه:

الزوجة.أ. 

أي شريك يعتبره القانون الوطني مكافًئا للزوجة.ب. 

األبناء وزوجاتهم أو شركائهم.	. 

اآلباء واألجداد واألحفاد والعاقات الوثيقة من خال الزوا	.د. 

األشخاص املعروف أنهم شركاء مقربني لألشخاص املشار إليهم أعاه مبا يف ذلك:ه. 
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

أي شخص طبيعي معروف أن له ملكية انتفاعية مشتركة يف الكيانات القانونية والترتيبات القانونية، أو أي عاقة عمل وثيقة أخرى.. 	

ــي قــد مت . 	 ــب القانون ــي أو الترتي ــان القانون ــك الشــخص الطبيعــي ويكــون هــذا الكي ــه هــو ذل ــك املســتفيد ل ــي يكــون املال ــب قانون ــي أو ترتي ــان قانون أي كي
ــة شــخص. تأسيســه ملنفع

األشــخاص الذيــن يحتفظــون علــى نطــاق واســع بعاقــة وثيقــة غيــر معتــادة مــع األشــخاص املعرضــني سياســًيا، مبــا يف ذلــك األشــخاص الذيــن يقومــون . 	
باألعمــال نيابــة عنهــم.

تنطــوي عاقــات العمــل مــع أفــراد األســرة أو الزمــاء املقربــني مــن األشــخاص املعرضــني سياســًيا علــى مخاطــر تتعلــق بالســمعة مماثلــة للمخاطــر التــي تقتــرن 
بهــؤالء األشــخاص أنفســهم. ومــن ثــم، يعتبــر األشــخاص املعرضــون سياســًيا وأفــراد أســرهم وشــركائهم مــن احلســابات عاليــة اخلطــورة.

ونظــًرا لطبيعــة املخاطــر وحقيقــة أن األشــخاص املعرضــني سياســًيا هــم مجموعــة واســعة للغايــة مــن األفــراد، فــإن تنفيــذ هــذه السياســة يتطلــب إمعــان النظــر 
وممارســة التقديــر. وليــس الهــدف مــن ذلــك تقويــض فــرص األعمــال املقبولــة ومنخفضــة املخاطــر مثــل توفيــر تســهيات/متويل ائتمانــي عــادي إلــى األشــخاص 
املعرضــني سياســًيا ممــن ميلكــون ثــروة ضئيلــة ويعيشــون علــى قــدر دخلهــم أو حتــى ملنــع فتــح احلســابات خــار	 البــاد لفئــات املخاطــر األعلــى. واملطلــوب هــو 
أال يتــم فتــح أي حســابات عاليــة املخاطــر إال بعــد إجــراء العنايــة الواجبــة املشــددة واعتمادهــا بشــكل مناســب ومراقبتهــا باســتمرار ملنــع أي تغييــر يف طبيعــة 

عمليــات احلســاب دون رصــد.

املبادئ العامة. 	

يجــب إجــراء العنايــة الواجبــة املشــددة يف جميــع األوقــات عنــد فتــح حســابات لألشــخاص املعرضــني سياســًيا لكونهــم قــد ميثلــون مخاطــر أعلــى نتيجــة شــغلهم 
مناصــب قــد تتيــح لهــم ممارســة تأثيــر علــى القــرارات املتعلقــة بســلوك األعمــال مــن جانــب أطــراف القطــاع اخلــاص أو الوصــول إلــى حســابات الدولــة وأموالهــا. 
والســبب الرئيســي وراء فحــص األشــخاص املعرضــني سياســًيا هــو مكافحــة الرشــوة، أو العمــوالت غيــر القانونيــة، أو الفســاد، أو االحتيــال الضريبــي، أو 

االختــاس أو الســرقة املباشــرة ألصــول الدولــة وأموالهــا )علــى املســتويات العليــا( وليــس ببســاطة إثبــات أن الشــخص هــو شــخص معــرض سياســًيا.

يقتــرن األشــخاص املعرضــون سياســًيا مبخاطــر محتملــة. وهــم ليســوا إرهابّيــني أو غاســلي أمــوال أو جتــار مخــدرات أو ميثلــون خطــًرا داهًمــا بالضــرورة علــى 
املؤسســة. وإمنــا يجــب حتديــد هويتهــم ومراقبــة أنشــطة حســاباتهم لرصــد أي شــكل مــن أشــكال الرشــوة أو الفســاد ولكــن يظــل بإمكانهــم التعامــل البنكــي طاملــا 
مت اتبــاع اإلجــراءات املتعلقــة بهــم. إن األشــخاص املعرضــني سياســًيا الفاســدين ممــن يســعون إلخفــاء هويــة مــا لديهــم مــن أمــوال يطــورون أســاليبهم ويعمــدون 

إلــى إخفــاء هوياتهــم وإدارة أموالهــم عبــر الصناديــق االئتمانيــة والشــركات وحتــى اجلمعيــات اخليريــة.

املبادئ التوجيهية للسياسة. 	

يتعني استكمال العناية الواجبة املشددة وباألخص:

اتخاذ قرار فتح حساب لشخص معرض سياسًيا على مستوى اإلدارة العليا مع استشارة مسؤول وحدة غسل األموال ومتويل اإلهاب.. 	
لــن يفتــح البنــك الوطنــي حســاًبا لشــخص معــرض سياســًيا أو أحــد مــن أفــراد أســرته املباشــرين دون موافقــة مســبقة مــن اإلدارة العليــا مــع استشــارة . 	

رئيــس وحــدة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
يتــم جمــع معلومــات كافيــة مــن أي عميــل جديــد والتــي يلــزم التحقــق منهــا مــن مصــادر موثوقــة متاحــة بشــكل عــام أو مــن خــال مصــادر اســتخباراتية . 	

مرموقــة مــن أجــل حتديــد مــا إذا كان العميــل شــخًصا معرًضــا سياســًيا أم ال.
ويلــزم اتخــاذ احتياطــات كبيــرة مــن قبــل وحــدات األعمــال لتقييــم ملــف العميــل بشــكل دقيــق، ويتعــني علــى كل منهــا اســتكمال منــوذ	 »اعــرف عميلــك« . 	

لنــوع احلســاب احملــدد الــذي مت فتحــه، بالنظــر إلــى أن األشــخاص املعرضــني سياســًيا )أو رمبــا أفــراد عائاتهــم ومعاونيهــم املقربــني( ال يقدمــون أنفســهم 
بالضــرورة بهــذه الصفــة وإمنــا كأصحــاب أعمــال عاديــني ويخفــون حقيقــة أنهــم يشــغلون املنصــب الرفيــع بســبب وســائل غيــر مشــروعة.

ســيتم التحقيــق يف مصــادر األمــوال بشــكل كامــل قبــل قبــول هــذه األمــوال يف حســاب الشــخص املعــرض سياســًيا. كمــا يف ظــروف معينــة، وميكــن أن . 	
تُوجــه إلــى البنــك و/أو مســؤوليه وموظفيــه تُهــم غســل األمــوال، إذا كانــوا علــى علــم أو كان ينبغــي لهــم أن يكونــوا علــى علــم بــأن األمــوال مصدرهــا فســاد 

أو جرائــم ماليــة أخــرى.
يجــب أن يتحلــى البنــك باليقظــة فيمــا يخــص األشــخاص ذوي املناصــب الرفيعــة أو األشــخاص والشــركات التــي ترتبــط بوضــوح أو تقتــرن بعاقــات عمــل . 	

مــع األشــخاص املعرضــني سياســًيا.
وتكــون وحــدات األعمــال ملزمــة بإعــادة إنشــاء/إعادة النظــر يف عاقــة العميــل يف حالــة األشــخاص الذيــن يُشــتبه الحًقــا يف أنهــم اصبحــوا معرضــني . 	

سياســًيا )وكذلــك األشــخاص والشــركات املرتبطــة بوضــوح بهــم(.
ونظــًرا ألن جميــع األشــخاص املعرضــني سياســًيا قــد ال ميكــن التعــرف عليهــم يف البدايــة، وحيــث إن العمــاء احلاليــني قــد يكتســبون هــذه احلالــة فيمــا . 	

بعــد، فــإن عاقــات العمــل هــذه يجــب أن تخضــع لفحــص إضــايف وعنايــة واجبــة معــززة ومراجعــات مســتمرة.
يجــب وضــع عامــة علــى جميــع األشــخاص املعرضــني سياسًيا/األشــخاص املعرضــني سياســًيا األجانــب يف النظــام البنكــي )يجــب عمــل ذلــك بالتنســيق . 	

مــع تقنيــة املعلومــات مــن أجــل نظــام املعلومــات اإلداريــة واالستفســارات املســتقبلية(.
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

فتح حساب لشخص معرض سياسًيا. 	

مدير/مسؤول خدمة العمالءأ( 

عند التعامل مع طلب فتح حساب، قم بإجراء عناية واجبة معززة قبل بدء العاقة مع األشخاص املعرضني سياسًيا.. 	

حتديد وتعريف العماء املعرضني سياسًيا وفًقا للتعريفات املذكورة أعاه.. 	

حتديد مالك احلساب واملستفيد احلقيقي و/أو املخولني بالتوقيع.. 	

مطابقة أسمائهم مع قوائم احلظر)بعد التعرف على وضعهم(.. 	

احلصول على املعلومات ذات الصلة مباشرة من صاحب احلساب، مثل:. 	

املسؤوليات الرسمية ملنصب الشخص.أ. 

طبيعة املسمى الوظيفي )شريف أم براتب(.ب. 

مستوى السلطة الذي ميارسه على األنشطة احلكومية أو املسؤولني اآلخرين.	. 

إمكانية الوصول إلى أصول أو أموال حكومية كبيرة.د. 

حتديد بلد إقامة صاحب احلساب.ه. 

مصدر الثروة لدى العميل، مبا يف ذلك األنشطة التي حتقق تلك الثروة.و. 

حتديد مصدر األموال ألي استثمار مبدئي باإلضافة لاستثمارات الاحقة.ز. 

إجراء مراقبة مستمرة للحسابات ذات النشاط الكبير وغير املعتاد.ح. 

حتديد الغرض من احلساب وحجم وطبيعة النشاط املتوقع.. 	

بذل جهود معقولة للتحقق من املعلومات من خال مراجعة مصادر املعلومات العامة.. 	

ــد . 	 ــل احملتمــل عن ــل مــن العمي ــى هــذه التفاصي ــؤالء العمــاء؛ )يجــب احلصــول عل ــروة واألمــوال له ــة للتحقــق مــن مصــدر الث ــر معقول اتخــاذ تدابي
اســتكمال منــوذ	 اعــرف عميلــك وقبــل تنشــيط احلســاب(.

التنســيق مــع وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب للحصــول علــى معلومــات عــن أفــراد األســرة املباشــرين أو املســاعدين املقربــني الذيــن . 	
لديهــم ســلطة إجــراء معامــات علــى احلســاب.

احلصــول علــى موافقــة اإلدارة العليــا )الرئيــس التنفيــذي أو نائبــه( إلنشــاء عاقــات عمــل مــع هــؤالء العمــاء أو احلفــاظ عليهــا مــن خــال إعــادة . 		
توجيــه طلــب فتــح احلســاب )تفاصيــل العميــل( إلــى وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. وإرفــاق املوافقــة التــي مت احلصــول عليهــا 

مــع وثائــق فتــح احلســاب.

وضع مؤشر على جميع احلسابات اخلاصة باألشخاص املعرضني سياسًيا يف النظام البنكي عند فتح احلساب.. 		

موظف مكافحة غسل األموالب( 
عنــد اســتام املوافقــة علــى فتــح حســاب شــخص ٌمعــرض سياســًيا، قــم بإرســال املوافقــة الازمــة إلــى فريــق فتــح احلســاب املخصــص لضمــان ملــئ . 	

املعلومــات التــي مت احلصــول عليهــا بدقــة يف منــوذ	 »اعــرف عميلــك«.
طلــب استشــارة مســؤول مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف حالــة كــون طلــب فتــح احلســاب مــن شــخص مصنــف علــى أنــه شــخص معــرض . 	

سياســًيا.
مراقبة عاقة العمل واملعامات على احلساب وإخضاع احلساب ملراجعة أكثر تفصيًا مرة واحدة يف السنة على األقل.. 	
مراقبــة مصــدر األمــوال وحتديــده بشــكل دقيــق واإلبــاغ الفــوري عــن أي مصــدر غيــر محــدد لألمــوال إلــى مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال ومتويــل . 	

اإلرهــاب إلجــراء التدقيــق والفحــص الاحــق.
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

مسؤول وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابت( 
ــل . 	 ــة للتحقــق مــن التفاصي ــات اخلارجي ــة وكذلــك مــن مصــادر قواعــد البيان ــة واخلارجي ــل املصــادر الداخلي حتقــق مــن اســم العميــل احملتمــل مقاب

ــل. ــة للعمي اإلضافي

حدد مستوى اخلطورة التي ميثلها كون العميل معرًضا سياسًيا ورمبا يرتبط مبصادر غسل أموال.. 	

تقــدمي املشــورة والنصــح اخلاصــة باحلســاب يف ضــوء التعــرض للمخاطــر املرتبطــة بإنشــاء العاقــة البنكيــة مــع العميــل احملتمــل وابلــغ اإلدارة العليــا . 	
بذلك.

طلب موافقة املدير العام/املفوض بالتوقيع لبدء العاقة البنكية. . 	

عند استام املوافقة، توجيه موظف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ووحدة األعمال إلى:. 	

إجراء مراقبة مستمرة لعاقة العمل واملعامات يف حسابه.أ( 

مراقبة مصدر األموال وحتديده بشكل صحيح.ب( 

اإلبــاغ عــن أي مصــدر غيــر محــدد لألمــوال إلــى مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ت( 
ومتويــل اإلرهــاب.

يف حالــة رفــض احلســاب، قــم علــى الفــور بالترتيــب إلبــاغ مســؤول مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب املعنــي ووحــدة األعمــال بقــرار اإلدارة . 	
برفــض العاقــة.

عنــد تلقــي دليــل ُمــرٍض علــى ســوء ســلوك العميــل أو انتهــاكات وفًقــا للوائــح مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ذات الصلــة، أبلــغ اإلدارة العليــا . 	
بهــا وأتخــذ اإلجــراءات التاليــة:

احلفاظ على السرية التامة.أ( 

استوف تقرير املعاملة املشبوهة وأوضح فيه السبب وقم بتصعيده إلى مسؤول اإلباغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب.ب( 

يقــوم مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بــدوره باإلبــاغ عــن املعاملــة غيــر املعتــادة إلــى »وحــدة املتابعــة املاليــة« لــدى ســلطة ت( 
النقــد الفلســطينية مــع النمــاذ	 املكتملــة حســب األصــول بعــد اســتكمال التحقيــق الــازم.

تعامل مع حساب العميل بأقصى درجات احلذر دون »إباغ« العميل.	( 

ساعد مسؤولي سلطة النقد الفلسطينية يف التحقيق، وإذا لزم األمر، قم بتجميد احلساب بناًء على طلب خطي من السلطة.	( 

و( احتفظ بجميع السجات املتعلقة بالعميل وقم بإتاحتها كمرجع إضايف ملفتشي/سلطات التحقيق فيما بعد حتى إعان اكتمال التحقيق وإغاقه.
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

اإلبالغ عن األنشطة المشبوهة. 	

مقدمة -1	

يرفــض البنــك الوطنــي أي معاملــة تنطــوي، بنــاًء علــى التفســيرات املقدمــة مــن العميــل أو معلومــات أخــرى، علــى أســباب معقولــة تثيــر الشــك يف أن األمــوال قــد 
ال تكــون واردة مــن مصــدر مشــروع أو ســيتم اســتخدامها لنشــاط غيــر قانونــي، مثــل اإلرهــاب.

غالًبــا مــا يُســتخدم مصطلــح »املعاملــة املشــتبه بهــا« يف ســياق مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، وتكــون هــذه املعامــات يف أغلــب األحيــان غيــر متســقة 
مــع األنشــطة التجاريــة والبنكيــة للعميــل. قــد تعتبــر املعامــات التــي ال تبــدو أنهــا تتماشــى مــع الغــرض مــن احلســاب أو النشــاط املعتــاد لصاحــب احلســاب أو 
األعمــال التــي يزاولهــا هــي معامــات مشــبوهة ويجــب فحصهــا واإلبــاغ عنهــا، عنــد االقتضــاء. وباملثــل، قــد تعتبــر املعامــات التــي ال يتــم فيهــا حتديــد مصــدر 

أمــوال املســتفيد املنقولــة أو محاولــة إخفــاء مصدرهــا هــي معامــات مشــبوهة. 

مــن الواضــح أن العامــل الرئيســي ملعرفــة املعامــات املشــبوهة يتمثــل يف معرفــة معلومــات كافيــة عــن العميــل وأعمالــه لتحديــد املعامــات التــي قــد تكــون غيــر 
عاديــة.

ســيقدم البنــك الوطنــي تقاريــر فوريــة عــن النشــاط املشــبوه مــن خــال القنــوات الداخليــة املناســبة. ســنتعاون مــع أي طلــب قانونــي للحصــول علــى املعلومــات 
تقدمــه الهيئــات احلكوميــة أثنــاء حتقيقاتهــا يف أنشــطة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

التقارير الداخلية 	1	

متتــد متطلبــات اإلبــاغ الداخليــة اخلاصــة بالبنــك الوطنــي ومتطلبــات اإلفصــاح لتشــمل جميــع أشــكال األنشــطة املشــتبه بهــا، علــى ســبيل املثــال: قــد يتبــني أو 
يظهــر االشــتباه يف وجــود عاقــة تفيــد بغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب عندمــا يقــدم عميــل جديــد أو قائــم، أو شــخص يتصــرف بالنيابــة عــن عميــل، عرًضــا 

لألعمــال، ســواء مت إجــراء معاملــة الحقــة أو ال، كمــا ميكــن أيًضــا أن يظهــر عندمــا يتصــرف البنــك بصفــة استشــارية.

يجــب أن يكــون لــدى جميــع وحــدات العمــل إجــراءات موثقــة بوضــوح تطلــب مــن جميــع أعضــاء فريــق العمــل املعنيــني باإلبــاغ عنــد العلــم بوجــود نشــاط غســل 
أمــوال أو نشــاط مشــتبه بــه يف أســرع وقــت ممكــن، ويجــب أن تنــص اإلجــراءات علــى تصعيــد التقاريــر إلــى مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، 

ويجــب اعتمــاد منــوذ	 موحــد لتقاريــر املعامــات املشــبوهة يف كل وحــدة عمــل ووظيفــة دعــم.

قــد تســمح إجــراءات اإلبــاغ الداخليــة للموظفــني بالتشــاور مــع اإلدارة املباشــرة، والذيــن قــد يرغبــون يف التعليــق علــى أي تقريــر مقتــرح قبــل تصعيــده إلــى 
مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. ومــع ذلــك، يجــب أن تســمح اإلجــراءات جلميــع املوظفــني بتقــدمي التقريــر مباشــرًة إلــى مســؤول اإلبــاغ 

عــن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب إذا رغبــوا يف ذلــك.

يجــب أن تنــص اإلجــراءات علــى اتخــاذ إجــراء تأديبــي ضــد أي موظــف ال يقــدم، دون عــذر معقــول، التقريــر أو يعيــق أو يحــاول حظــر تقــدمي التقريــر مــن جانــب 
موظــف آخــر.

دراسة التقارير الداخلية واإلفصاحات اخلارجية 	1	

يجــب أن تطبــق وحــدات األعمــال إجــراءات لضمــان إجــراء املراجعــة املائمــة جلميــع التقاريــر الداخليــة مــن جانــب مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال ومتويــل 
اإلرهــاب. ويُحــدد مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب اإلفصــاح املطلــوب ويضمــن تقدميــه علــى الفــور إلــى الســلطات املعنيــة.

مــن الضــروري أن يتمتــع مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بحــق الوصــول إلــى جميــع املعلومــات املتعلقــة باحلســاب )احلســابات( قيــد املراجعة 
مــن أجــل اتخــاذ قــرار مبــرر بشــأن احلاجــة إلــى اتخــاذ إجــراء إضــايف مبــا يف ذلــك اإلبــاغ اخلارجــي. ولذلــك، يجــب منــح مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال 
ومتويــل اإلرهــاب حــق الوصــول إلــى جميــع معلومــات اعــرف عميلــك املتاحــة اخلاصــة بالعميــل، أو أي شــخص يعمــل بالنيابــة عنــه، وتاريــخ العاقــة املرتبطــة 

باملعاملة.

يجــب أال يكــون قــرار مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بشــأن اإلبــاغ اخلارجــي خاضًعــا ملوافقــة أو اعتمــاد مــن أي شــخص آخــر )ال مينــع 
هــذا مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب مــن التشــاور مــع املديريــن اآلخريــن يف عمليــة التوصــل إلــى قــرار نهائــي(. بعــد اإلبــاغ، يجــب تقــدمي 
التعــاون الكامــل والفــوري جلميــع الطلبــات القانونيــة التــي تفيــد بطلــب تقــدمي معلومــات أخــرى إلــى الســلطات للمســاعدة يف إجــراء التحقيقــات يف عمليــات 

غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

يحتفــظ البنــك بســجات جلميــع تقاريــر األنشــطة املشــبوهة املقدمــة والســجل األصلــي مــن أي وثائــق داعمــة ملــدة 10 ســنوات مــن تاريــخ إنهــاء العاقــة، مــا 
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

لــم يتــم االحتفــاظ بهــا للتحقيــق، حيــث يتــم االحتفــاظ بهــا إلــى أن تعلــن جلنــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ووحــدة املتابعــة املاليــة بســلطة النقــد 
الفلســطينية و/أو ســلطات التحقيــق التابعــة للدولــة.

ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال إبــاغ العميــل بأنــه قــد مت اإلبــاغ عــن تعاماتــه، حيــث إن هــذا اإلخطــار )يُشــار إليــه غالًبــا باســم »إبــاغ مبعلومــات ســرية«( 
قــد يخــل بعمليــة حتقيــق قائمــة أو محتملــة مــن جانــب الســلطات، األمــر الــذي قــد يعرضنــا لعقوبــة ماليــة وإحلــاق ضــرر كبيــر بالســمعة.

عندمــا تســمح ســلطة النقــد الفلســطينية، بعــد اإلفصــاح، باســتمرار العاقــة وتقــرر اإلدارة االحتفــاظ باحلســاب، فيجــب أن يخضــع النشــاط الاحــق لعمليــة 
مراقبــة دقيقــة بشــكل خــاص. يجــب اإلفصــاح عــن أي نشــاط جديــد يضــاف إلــى االشــتباه األصلــي. 

إنهاء العالقة 	1	

تنــص سياســة البنــك الوطنــي علــى عــدم الدخــول أو االحتفــاظ بعاقــات نعتقــد أنهــا قــد تُســتخدم أو يتــم اســتخدامها ألغــراض غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. 
ويف حالــة الشــك، يجــب أن تقــدم اإلدارة نظــام مكثــف ملراقبــة احلســابات و باحلصــول علــى مشــورة مــن وحــدة األعمــال و/أو مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال 
ومتويــل اإلرهــاب مــا إذا كانــت ستســتمر يف العاقــة أم ال. إذا مت، أو كان يتــم، إجــراء إبــاغ خارجــي، فيجــب الســعي للحصــول علــى توجيــه مــن وحــدة املتابعــة 

املاليــة قبــل اخلــرو	 مــن العاقــة حيــث قــد ينبــه هــذا اإلجــراء العميــل ويُخــّل بالتحقيقــات الرســمية.

مراقبة املعامالت 	1	

يحق ملوظفي وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بأن يراقبوا عن كثب عمليات احلساب غير العادية التي يقوم بها العميل أو وكائه.	 

ســيتم فحــص جميــع معامــات العمــاء بصفــة مســتمرة للتأكــد مــن عــدم اســتخدام احلســاب ألي أنشــطة خــاف الغــرض املخصــص للحســاب وحتديــد 	 
أي معامــات مشــبوهة.

يحــق للبنــك الكشــف عــن املعلومــات الشــخصية أو املاليــة للعمــاء، دون إخطارهــم أو طلــب موافقتهــم املســبقة ، مبــا يف ذلــك أي معامــات غســل أمــوال 	 
مشــبوهة، لوحــدة املتابعــة املاليــة أو إلــى أي ســلطات حكوميــة أو تنظيميــة أو قانونيــة عبــر ســلطة النقــد الفلســطينية.

ــا الســلطات 	  ــي تفرضه ــة الت ــة احملتمل ــر العقابي ــن التدابي ــك م ــة البن ــن أجــل حماي ــني م ــات ملستشــاريهم القانوني ــا إصــدار هــذه املعلوم ــك أيًض يحــق للبن
التنظيميــة الدوليــة التــي جتــري حتقيقــات اعتياديــة.

ســيقوم البنــك مبراجعــة الســجات اليومية/الدوريــة، ويجــب اســتخدام تقاريــر االســتثناءات ومعلومــات اإلدارة األخــرى لدعــم حتديــد املعامــات املشــبوهة. 	 
ســيتم االحتفــاظ بســجات جلميــع املعامــات التــي تراجعهــا وحــدة األعمــال ملــدة 10 ســنوات مــن تاريــخ إنهــاء العاقــة.

يجــب ماحظــة أن املعاييــر املتعلقــة باســتخدام األنظمــة املتخصصــة للكشــف عــن املعامــات املشــبوهة احملتملــة منفصلــة متاًمــا عــن متطلبــات مراجعــة امللــف 
التعريفــي العــام للحســاب مــن أجــل االمتثــال لسياســة اعــرف عميلــك اخلاصــة بالبنــك الوطنــي.

 املعامــات املرتبطــة: يتمثــل األســلوب املعــروف الــذي يســتخدمه أشــخاص خــاف أصحــاب احلســابات ممــن يســعون إلــى غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف 
إجــراء سلســلة مــن املعامــات، تكــون كل معاملــًة منهــا صغيــرة جــداً حتــى أنهــا تتفــادى متطلبــات اعــرف عميلــك العاديــة أو تكــون أقــل مــن القيــود احملليــة لإلبــاغ 
عــن املعامــات النقديــة. ويف حالــة حتديــد هــذه املعامــات املرتبطــة، يترتــب علــى هــذه احلالــة عــادًة تقــدمي تقريــر بوجــود نشــاط مشــبوه. وحيثمــا أمكــن، يجــب 

مراجعــة ســجات الفــرع ذي الصلــة بصفــة دوريــة لتحديــد حــاالت املعامــات املرتبطــة احملتملــة. 

احلســابات غيــر النشــطة: باإلضافــة إلــى متطلبــات قســم اعــرف عميلــك، يجــب أن تخضــع املعامــات التــي يتــم إجراؤهــا عنــد إعــادة تنشــيط احلســاب غيــر 
النشــط لتدقيــق خــاص ويتــم تقــدمي تقريــر داخلــي إلــى مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب إذا كان النشــاط املعــاد تنشــيطه مشــبوًها.

املعاملة املشبوهة - مؤشرات غسل األموال 	1	

يُعــد االشــتباه أمــراً شــخصًيا وال يكــون مقبــواًل إال باالســتناد إلــى أدلــة ثابتــة، وقــد مت حتديــده مــن جانــب احملاكــم مــن حيــث مــا إذا كان احلــد	 قــد وقــع أم ال. 
علــى الرغــم مــن أن نشــأة االشــتباه تتطلــب أساًســا واقعًيــا أقــل مــن نشــأة االعتقــاد  ويجــب أن يكــون قائًمــا علــى بعــض األســس.

فيما يتعلق بهذه اإلجراءات، ميكن تعريف املعاملة أو سلسلة املعامات املشبوهة أو سلوك احلساب املشبوه بوجٍه عام على أنه:

»يف حالــة وجــود )اقتــراح( عاقــة عمــل، ســتكون املعاملــة )أو سلســلة املعامــات أو ســلوك احلســاب( املشــبوهة غيــر متســقة مــع ملــف تعريــف العميــل أو األنشــطة 
املشــروعة أو مــع األعمــال العاديــة لهــذا النــوع من احلســابات«.
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

حتتــوي املادتــان 2 و8 بالقســم 6 مــن دليــل مكافحــة غســل األموال/متويــل اإلرهــاب للبنــوك الصــادر عــن ســلطة النقــد الفلســطينية علــى قائمــة شــاملة 
باملؤشــرات املتعلقــة بغســل األمــوال واملعامــات املشــبوهة احملتملــة، مبــا يف ذلــك املعامــات النقدية/حســابات العماء/املعامــات املتعلقــة باالســتثمار/خطابات 

ــة ومعامــات متنوعــة. ــة اإللكتروني ــة املالية/القــروض، أي املعامــات املالية/البنكي االعتمــاد - املعامــات التجاري

يجــب علــى املوظفــني معرفــة محتويــات هــذه املــواد و«املؤشــرات« فيمــا يتعلــق بغســل األمــوال واملعامــات املشــبوهة احملتملــة وأي قانــون أو تعميــم أو إخطــار 
أو إعــان أو تعليمــات أخــرى صــادرة عــن ســلطة النقــد الفلســطينية واللجــان والوحــدات ذات الصلــة. أو أي جهــة تنظيميــة أخــرى ذات صلــة بهــذا املوضــوع. 
تتوافــق هــذه املتطلبــات واملعاييــر الدوليــة ملراقبــة غســل األمــوال واإلبــاغ عنــه، كمــا هــو وارد يف القوانــني والتعليمــات والتشــريعات ولوائحهــا املقابلــة التاليــة، مــع:

املرسوم رقم )20( لسنة 2015 و)13( لسنة 2016: مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتعدياته.أ. 

املرسوم رقم )14( لسنة 2015: بشأن إنفاذ قرارات مجلس األمن. ب. 

تعليمات جلنة مكافحة غسل األموال/متويل اإلرهاب رقم)2-ز( لسنة 2017: فيما يتعلق بالتعامل مع شركات الصرافة يف إسرائيل. 	. 

تعليمات جلنة مكافحة غسل األموال/متويل اإلرهاب رقم )5( لسنة 2016: فيما يتعلق باإلباغ عن عمليات احلواالت السريعةد. 

ــة ه.  ــق بنشــاط اســتيراد الســيارات املســتعملة مــن خــار	 دول ــل اإلرهــاب رقــم )3( لســنة 2016: فيمــا يتعل ــة مكافحــة غســل األموال/متوي تعليمــات جلن
فلســطني.

تعليمات جلنة مكافحة غسل األموال/متويل اإلرهاب رقم )2( لسنة 2016: بشأن مكافحة غسل األموال-متويل اإلرهاب اخلاصة باملصارف.و. 

تعليمات جلنة مكافحة غسل األموال/متويل اإلرهاب رقم )246( لسنة 2018 بشأن األشخاص معرضني سياسياً.ز. 

تصــدر وحــدة املتابعــة املاليــة تعاميــم بشــأن الــدول عاليــة املخاطــر بشــكل مســتمر لذلــك يف حــال كان لديكــم أيــة استفســارات حــول تلــك الــدول الرجــاء ح. 
االتصــال مــع موظفــي وحــدة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

تعليمات سلطة النقد الفلسطينية املتعلقة بدليل مكافحة غسل األموال-متويل اإلرهاب اخلاص بالبنوك.ط. 

تعليمات سلطة النقد الفلسطينية املتعلقة مبخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب.ي. 

تعميــم تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية بشــأن مكافحــة غســل األمــوال رقــم 253 لســنة 2019: فيمــا يتعلــق بإجــراء تدقيــق داخلــي لبيئــة مكافحــة ك. 
غســل األموال-متويــل اإلرهــاب للبنــوك.

تعليمات سلطة النقد الفلسطينية ملكافحة غسل األموال رقم )10( لسنة 2019: فيما يتعلق بوظيفة مكافحة غسل األموال-متويل اإلرهاب.ل. 

تعميــم تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية بشــأن مكافحــة غســل األمــوال رقــم 158 لســنة 2017: ضمــان حتديــث بيانــات الكيانــات القانونيــة واألشــخاص م. 
الطبيعيني.

تعميم تعليمات سلطة النقد الفلسطينية بشأن مكافحة غسل األموال رقم 121 لسنة 2017: فيما يتعلق باإلجراءات العاجية املعلنة.ن. 

ــة واألشــخاص س.  ــات القانوني ــات الكيان ــث بيان ــم 29 لســنة 2017: حتدي ــوال رق ــد الفلســطينية بشــأن مكافحــة غســل األم ــات ســلطة النق ــم تعليم تعمي
الطبيعيــني.

البيــان الصحفــي ملجلــس األمــن التابــع لــألمم املتحــدة -https://www.un.org/press/en/content/security-council/pressع. 
.release

قوائم التجميد احمللية املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب =tabid?aspx.Default/ps.pma.www//:http			US-en=language&ف. 

التوصيــات األربعــون )40( املتعلقــة مبكافحــة غســل األمــوال وكذلــك التوصيــات التســع )9( اخلاصــة املتعلقــة مبكافحــة متويــل اإلرهــاب التــي أصدرتهــا ص. 
مجموعــة العمــل املالــي.

توجيهــات دوليــة أخــرى حــول موضــوع مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب مبــا يف ذلــك )علــى ســبيل املثــال ال احلصــر( منشــور جلنــة بــازل رقــم ق. 
85 - العنايــة الواجبــة جتــاه عمــاء البنــوك وقــرارات األمم املتحــدة وتوجيهــات بشــأن منــع متويــل اإلرهــاب ومبــادئ ولفســبيرغ ومــا إلــى ذلــك.

يتحمــل رئيــس إدارة االمتثــال ومســؤول مكافحــة غســل األمــوال مســؤولية متابعــة البنــك وإباغــه بالتعليمــات والتعميمــات الصــادرة حديًثــا عــن جلنــة مكافحــة 
غســل األموال/متويــل اإلرهــاب وســلطة النقــد الفلســطينية وأفضــل املمارســات الدوليــة فيمــا يتعلــق باالمتثــال.

http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/English/Decree%20No%20(20)%20of%202015%20and%20(13)%20of%202016%20Anti-Money%20Laundering%20and%20Terrorism%20Financing%20And%20Its%20Amendments.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/English/Decree%20No%20(14)%20of%202015%20Concerning%20the%20Enforcement%20of%20Security%20Council%20Resolutions.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/English/Decree%20No%20(14)%20of%202015%20Concerning%20the%20Enforcement%20of%20Security%20Council%20Resolutions.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/English/Instruction%20No%202-G%20of%202017%20Related%20to%20Dealing%20with%20Money%20Exchangers%20in%20Israel.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/English/Instruction%20No%202-G%20of%202017%20Related%20to%20Dealing%20with%20Money%20Exchangers%20in%20Israel.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/AML%20-%20Instructions/Banks/Instruction%20No.%20(5)%20of%202016%20Related%20on%20Reporting%20Express%20Remittance%20Transactions.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/AML%20-%20Instructions/Banks/Instruction%20No.%20(5)%20of%202016%20Related%20on%20Reporting%20Express%20Remittance%20Transactions.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/AML%20-%20Instructions/Banks/Instruction%20No.%20(3)%20of%202016%20Related%20to%20Measures%20for%20the%20Importing%20of%20Used%20Car%20from%20outside%20Palestine.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/AML%20-%20Instructions/Banks/Instruction%20No.%20(3)%20of%202016%20Related%20to%20Measures%20for%20the%20Importing%20of%20Used%20Car%20from%20outside%20Palestine.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/AML%20-%20Instructions/Banks/Instruction%20No.%20(3)%20of%202016%20Related%20to%20Measures%20for%20the%20Importing%20of%20Used%20Car%20from%20outside%20Palestine.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/English/Instruction%20No%202%20of%202016%20Related%20AML-CFT%20for%20Banks.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/English/Instruction%20No%202%20of%202016%20Related%20AML-CFT%20for%20Banks.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/Arabic/AML-CFT%20Manual%20for%20Banks.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/Arabic/AML-CFT%20Manual%20for%20Banks.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/Arabic/19_2017%20Anti-Money%20Laundering%20and%20Terrorism%20Financing%20Risk.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/Arabic/19_2017%20Anti-Money%20Laundering%20and%20Terrorism%20Financing%20Risk.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/PMA%20Instructions/Circular%20no.%20253%20of%202019%20Related%20to%20the%20Internal%20Audit%20on%20Banks%20AML-CFT%20Environment.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/PMA%20Instructions/Circular%20no.%20253%20of%202019%20Related%20to%20the%20Internal%20Audit%20on%20Banks%20AML-CFT%20Environment.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/PMA%20Instructions/Circular%20no.%20253%20of%202019%20Related%20to%20the%20Internal%20Audit%20on%20Banks%20AML-CFT%20Environment.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/PMA%20Instructions/Circular%20no.%20253%20of%202019%20Related%20to%20the%20Internal%20Audit%20on%20Banks%20AML-CFT%20Environment.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/PMA%20Instructions/Instruction%20No.%20(10)%20of%202019%20Related%20to%20AML-CFT%20Function.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/PMA%20Instructions/Instruction%20No.%20(10)%20of%202019%20Related%20to%20AML-CFT%20Function.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/PMA%20Instructions/Circular%20No.%20158%20of%202017%20Assuring%20the%20update%20of%20Legal%20Entity%20and%20Natural%20Persons%20data.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/PMA%20Instructions/Circular%20No.%20158%20of%202017%20Assuring%20the%20update%20of%20Legal%20Entity%20and%20Natural%20Persons%20data.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/PMA%20Instructions/Circular%20No.%20158%20of%202017%20Assuring%20the%20update%20of%20Legal%20Entity%20and%20Natural%20Persons%20data.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/PMA%20Instructions/Circular%20no.%20121%20of%202017%20Related%20to%20Publicised%20Remdial%20Actions.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/PMA%20Instructions/Circular%20no.%20121%20of%202017%20Related%20to%20Publicised%20Remdial%20Actions.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/PMA%20Instructions/Circular%20No.%2029%20of%202017%20Updating%20Legal%20Entity%20and%20Natural%20Persons%20data.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/PMA%20Instructions/Circular%20No.%2029%20of%202017%20Updating%20Legal%20Entity%20and%20Natural%20Persons%20data.pdf
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Anti%20Money%20Laundering/PMA%20Instructions/Circular%20No.%2029%20of%202017%20Updating%20Legal%20Entity%20and%20Natural%20Persons%20data.pdf
https://www.un.org/press/en/content/security-council/press-release
https://www.un.org/press/en/content/security-council/press-release
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35
البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

التدريب 	1	

يجــب تدريــب اإلدارة العليــا واملوظفــني وتوعيتهــم مبــدى أهميــة متطلبــات اإلبــاغ املتعلقــة بتقاريــر املعامــات املشــبوهة. يتحمــل جميــع املوظفــني املســؤولية 
الشــخصية عــن اإلبــاغ عــن النشــاط املشــبوه. يف حالــة انتهــاك هــذه املســؤولية، ســيخضع املوظــف إلجــراء تأديبــي داخلــي وللمقاضــاة.

تقــوم إدارة االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بالبنــك بتدريــب موظفيهــا وتوعيتهــم بأحــكام تشــريعات مكافحــة غســل األمــوال واملعاييــر 	 
الداخلية/الدوليــة ذات الصلــة املمــول بهــا لإلبــاغ عــن املعامــات املشــبوهة و/أو غيــر العاديــة.

سيتم اإلباغ باملعلومات املهمة التي يتم تلقيها بني جلسات التدريب من خال مذكرات داخلية.	 

املعامالت املشبوهة/ تقارير االستثناءات 	1	

تســاعد يف توضيــح مــا هــو متوقــع مــن وحــدات األعمــال فيمــا يتعلــق مبراقبــة املعامــات املشــبوهة. يف حــني أن النقــاط التاليــة غيــر شــاملة، فإنهــا توضــح بعــض 
الضوابط/اإلجــراءات الرئيســية التــي مــن املتوقــع اتباعهــا:

يجب اتباع العملية املوثقة التي حتدد ما يجب على املوظفني القيام به عند حتديدهم نشاًطا مشبوًها يجب عليهم اإلباغ عنه.أ. 

يتحمــل مديــر الفرع/رئيــس الوحــدة مســؤولية ضمــان أن موظفيــه علــى درايــة بدليــل مكافحــة غســل األموال-متويــل اإلرهــاب وتعليماتــه رقــم 2 لســنة ب. 
2016 وإيــاء عنايــة خاصــة ملــا يتعلــق مبــا يلــي:

· املــادة 2-4 إذا رغــب شــخص غيــر صاحــب احلســاب يف الدفــع نقــًدا مقابــل حتويــل مالي/حوالــة بقيمــة 5،000 دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا بــأي عمــالت 	
أخــرى )أو مبلــغ أكبــر(، فيجــب التحقــق مــن هويــة الفــرد )االســم والعنــوان الكامــل للمســتفيد، فحــص للنســخة األصليــة مــن جــواز الســفر أو بطاقــة 
األحــوال(. يجــب إدخــال هــذه التفاصيــل بحســب متطلبــات إدارة مكافحــة غســل األموال/متويــل اإلرهــاب علــى النحــو املوضــح أدنــاه ويقدمهــا العميــل 

ومســؤول البنــك ثــم يتــم إرســالها إلــى وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. )يجــب أن يحتفــظ الفــرع بصــورة(.

· ــة يتــم دفعهــا نقــًدا أو يف صــورة شــيكات ســياحية إلــى أشــخاص خــاف أصحــاب احلســابات 	 ــة اســتام حتويــل مالي/حوال املــواد 4-3 و4 و7 يف حال
)الحــظ أنــه يف مثــل هــذه احلالــة، ال يتــم تطبيــق حــد نقــدي(، فيجــب اســتيفاء النمــوذ	 وإرســاله إلــى وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. 

)يجــب أن يحتفــظ الفــرع بنســخة(.

· املادة 9 على البنك أن يولي اهتماًما خاًصا وينظر يف اإلباغ عن أي من املواقف التالية، عند االقتضاء:	

عند استئجار صناديق الودائع اآلمنة.. 	
عند طلب تسهيات مقابل الودائع.. 	
عند إيداع شيك أو شيك سياحي يف حساب قائم من جانب أشخاص ال ميثلون مالك احلساب.. 	
عند حتصيل شيكات دولية ألطراف ثالثة غير معروفة.. 	
عنــد طلــب تنفيــذ معامــات معقــدة أو كبيــرة، ال ســيما تلــك املعامــات التــي ليــس لهــا غــرض مالــي واضــح واملعامــات املتعلقــة بنشــاط . 	

خارجــي.
عمليات الصرف الكبيرة للعمات )شراء العمات وبيعها(.. 	
صرف مبالغ نقدية كبيرة مكونة من فئات نقدية صغيرة.. 	

 ودائــع مببالــغ كبيــرة أو ودائــع متكــررة مببالــغ تصــل إلــى مبالــغ كبيــرة ال تتســق طبيعتهــا مــع األنشــطة الظاهــرة للعميــل واحلجــم املعتــاد 	. 
لعملياتــه.

تشــغيل حســاب يهــدف بصفــة أساســية إلــى حتويــل مبالــغ كبيــرة إلــى دول أجنبيــة أو للحصــول علــى حــواالت واســعة النطــاق بحيــث تبــدو . 	
أنهــا غيــر مبــررة.

صــرف شــيكات صــادرة مــن اخلــار	 أو شــيكات اســمية مببالــغ كبيــرة غيــر متوافقــة مــع طبيعــة النشــاط املعتــاد للعميــل وحجمــه، أو مطالبــات . 		
تكــون يف صــورة، علــى ســبيل املثــال، أربــاح مــن املقامــرة.

املعامات الكبيرة أو املتكررة املتعلقة بنشاط خارجي، والتي يعتبرها البنك غير متناسبة مع حجم النشاط.. 		

يرجى مراجعة دليل حاالت االشتباه الذي مت تعميمه من قبل وحدة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
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دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

· املــادة 3 مــن تعليمــات مكافحــة غســل األموال/متويــل اإلرهــاب رقــم )5( لســنة 2016، تلتــزم املصــارف بتزويــد وحــدة املتابعــة املاليــة بتقاريــر يوميــة عــن 	
جميــع احلــواالت الســريعة الــواردة أو الصــادرة إلــى ومــن فلســطني، والتــي تســاوي أو تزيــد قيمتهــا عــن )500( دوالر أمريكــي أو مــا يعــادل تلــك القيمــة مــن 
العمــات األخــرى، مبــا يشــمل جميــع بيانــات احلوالــة، ســواء كانــت احلوالــة منفــذة مــن خــال البنــك نفســه أو مــن خــال منحــه وكالــة فرعيــة ألي جهــة 

ماليــة أو بنكيــة.

· املــادة 12 مــن تعليمــات مكافحــة غســل األموال/متويــل اإلرهــاب رقــم )2( لســنة 2016، تنــص علــى أنــه يجــب علــى املصــارف تزويــد وحــدة املتابعــة املاليــة 	
بتقاريــر يوميــة عــن العمليــات املاليــة املنفــذة مــن خالهــا أو بواســطتها، مبــا يشــمل أطــراف العمليــات املاليــة وقيمتهــا وفقــاً لآلتــي:

جميــع احلــواالت اإللكترونيــة اخلارجيــة الــواردة أو الصــادرة مــن أو إلــى فلســطني التــي تســاوي أو تزيــد قيمتهــا علــى مبلــغ 5.000 دوالر أمريكــي أ( 
أو مــا يعــادل تلــك القيمــة مــن العمــات األخــرى.

جميــع احلــواالت اإللكترونيــة الداخليــة بــني املصــارف التــي تســاوي أو تزيــد قيمتهــا علــى مبلــغ 5.000 دوالر أمريكــي أو مــا يعــادل تلــك القيمــة ب( 
مــن العمــات األخــرى.

جميع الشيكات بأنواعها والتي تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ 5.000 دوالر أمريكي أو ما يعادل تلك القيمة من العمات األخرى.ت( 

اإليداعات أو السحوبات التي تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ 5.000 دوالر أمريكي أو ما يعادل تلك القيمة من العمات األخرى.	( 

االعتمــادات املســتندية والبوالــص التــي تســاوي أو تزيــد قيمتهــا علــى مبلــغ 5.000 دوالر أمريكــي أو مــا يعــادل تلــك القيمــة مــن العمــات األخــرى، 	( 
مبــا يشــمل احلــواالت املتعلقــة بتنفيــذ تلــك االعتمــادات.

تقدمي تقرير املعامالت املشبوهة 	1	

عنــد ماحظــة أي معاملــة مشــبوهة للعمــاء )علــى النحــو الــوارد( أو إذا كان لديــك شــك بشــأن أي معاملــة، أخطــر علــى الفــور ملســؤول وحــدة مكافحــة غســل 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب مــن خــال »منــوذج تقريــر املعامــالت املشــبوهة الداخلــي« )اســتخدم النمــوذ	 املرفــق(.

ال توضح للعميل أن املعاملة احملددة تعتبر معاملة مشبوهة. ال تبلغ العميل بأي معلومات سرية.

احلصول على أي معلومات إضافية، بشكل منفصل، عند التصعيد إلى وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
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البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

  إجراء اإلبالغ 	-1	

الخطوة 	:
تعبئــة تقريــر املعامــات املشــبوهة مــن جانــب مســؤول اإلبــاغ وجمــع جميــع ســجات الوثائــق الداعمــة ذات الصلــة يف ورقــة اإلكســيل الداخليــة لتقاريــر املعامــات املشــبوهة 

بالفرع/الوحــدة.

الخطوة 	:
مراجعــة تقريــر املعامــات املشــبوهة مــن جانــب مديــر الفرع/رؤســاء اإلدارات لضمــان تعبئــة تقريــر املعامــات املشــبوهة علــى نحــٍو ســليم ومراجعــة جميــع الوثائــق الداعمــة 

ذات الصلــة التــي مت جمعهــا وإرفاقهــا.

الخطوة 	:
إرسال تقرير املعامات املشبوهة إلى وحدة مكافحة غسل األموال/متويل اإلرهاب واستام إقرار مرجع لاستخدام املستقبلي وألغراض سجات الفرع/الوحدة.

الخطوة 	:
إدراجه يف سجل تقارير املعامات املشبوهة، واستام اإلقرار، ومراجعة تقرير املعامات املشبوهة من جانب وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

الخطوة 	:
ــة مشــبوهة مــن جانــب مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال - إدارة مكافحــة غســل األموال/متويــل اإلرهــاب )يتــم وضــع عامــة مرجعيــة علــى  إعــداد تقريــر خارجــي ملعامل

ــة املســتمرة(. احلســاب للمراقب

راجــع النمــوذ	 املرفــق »التقريــر اخلارجــي للمعامــات املشــبوهة« الــذي يتــم تقدميــه إلــى وحــدة املتابعــة املاليــة بلجنــة مكافحــة غســل األموال/متويــل اإلرهــاب التابعــة لســلطة 
النقــد الفلســطينية.

الخطوة 	:
تقــدمي تقريــر املعامــات املشــبوهة مــن جانــب مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال - وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب إلــى وحــدة املتابعــة الماليــة بلجنــة مكافحــة 

غســل األموال/متويــل اإلرهاب.

الخطوة 	:
االنتظار إلى أن تقدم وحدة املتابعة املالية رداً )إقرار/توجيه(.

الخطوة 	:
إخطار وحدة األعمال بقرار وحدة املتابعة املالية بأن متضي وحدة األعمال قدًما يف األعمال عند االقتضاء.
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دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

  تعبئة منوذج تقرير املعاملة املشبوهة --1	

· يجب ملء جميع أقسام تقرير املعاملة املشبوهة. وإذا كان أي قسم ال ينطبق، يُرجى ذكر »ال ينطبق«.	

· املعلومات التي سيتم تقدميها حتت العنوان »وصف موجز لعاقة العميل مع البنك )يف املاضي واحلاضر(«	

مثال:

تاريخ فتح احلساب )احلسابات(.

الغرض الذي مت من أجله فتح احلساب.

اسم أصحاب احلسابات وما إذا كان احلساب بأسماء مشتركة.

إذا كان الغرض هو استام أموال الشركة بينما احلساب حساًبا شخصًيا، فسبب هذا االختاف.

أي حسابات سابقة قد تكون مغلقة وتواريخ إغاقها.

ملف تعريف احلساب؛ أي ما هي املعامات العادية على احلساب ومتوسط رصيد احلساب؟

معلومات يتم تقدميها حتت العنوان »أسباب االشتباه«. يجب حتديد املعلومات بترتيب زمني.

جميع املعلومات التي قد تكون مفيدة ملساعدة السلطات يف حتقيقاتها تعتبر ذات صلة.

ما الذي أثار شك املوظف )أي االنحراف عن النشاط القياسي للحساب، أو تزوير املستندات، أو نحو ذلك(؟

ذكر السبب الفعلي لاشتباه.

تاريخ أي اجتماعات عقدها املوظف مع العميل.

ما الذي متت مناقشته؟

ما املعاملة )املعامات( التي يرغب العميل يف تنفيذها؟

ملاذا يرغب العميل يف تنفيذ املعاملة )املعامات(؟

املعلومات التي سيتم تقدميها حتت العنوان »األسباب التي قدمها العميل للمعامالت/عند إجراء املزيد من االستعالمات«

ما األسئلة التي طرحها املوظف على العميل فيما يتعلق باملعاملة؟

ما هي إجابة العميل؟

هل ظهر على العميل أي مشاعر مثل هل كان العميل مرتبًكا أو مراوغاً أو نحو ذلك؟

هل طرح املوظف أي أسئلة أخرى وماذا كانت إجابة العميل؟

املعلومات التي يتم تقدميها حتت العنوان »معلومات أخرى ذات صلة«

أي عمليات بحث عن الشركة مت إجراؤها إذا كان حساًبا مؤسسًيا أو إذا كانت الشركة مرتبطة باحلساب.  -

هــل هنــاك أي حســابات أخــرى ذات صلــة؟ )يف حالــة الفــرد، حتقــق ممــا إذا كان موقًعــا مفوًضــا أم عضــو مجلــس إدارة يف أي عميــل مؤسســي آلخــر   -
مــن عمــاء البنــك(.
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دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

  جتميع الوثائق 	-1	

تتمثل املستندات التي يجب أن تُرفق مع تقرير معاملة مشبوهة فيما يلي:

جميع مناذ	 فتح احلساب.أ( 

جميع وثائق تعريف العميل.ب( 

كشف حساب بنكي مدته 6 أشهر يوضح املعامات األخيرة باحلساب )احلسابات( وما إلى ذلك.	( 

وثائق تثبت املعاملة )املعامات( املشبوهة.د( 

يشمل هذا جميع املراسات والفواتير واالتفاقيات ذات الصلة وما إلى ذلك إن وجدت.ه( 

الوثائق األخرى ذات الصلة مثل عمليات البحث عن الشركة وما إلى ذلك.و( 

واجبات مدير الفرع/املكتب القائم باإلبالغ 	-1	

التحقيق يف التاريخ السابق حلساب العميل لتحديد ما إذا كان العميل قد قام بنفس نوع املعامات يف السابق أم ال.أ( 

احلصول على أدلة دقيقة للمعامات املشكوك فيها لتبرير الشكوك.ب( 

إعادة توجيه جميع املستندات ذات الصلة إلى جانب تفاصيل املعاملة املشكوك فيها إلى مسؤول وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.	( 

إبقاء مدير الفرع/مدير خدمة العماء على علم بهذه املعامات املشبوهة ومسار املتابعة مع إدارة االمتثال.د( 

احتفظ بامللفات التالية:ه( 

البقاء على علم بالتعاميم واللوائح واملبادئ التوجيهية بشأن منع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب.. 	
االحتفاظ بالتقارير اليومية بعد مراجعتها والتوقيع عليها.. 	
االحتفاظ بسجات احلاالت قيد التحقيق والتي لم يتم بعد اإلباغ عنها إلى وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.. 	
االحتفاظ بسجات احلاالت التي مت التحقيق فيها والتي مت اإلباغ عنها إلى وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.. 	
االحتفــاظ بنمــاذ	 ســلطة النقــد الفلســطينية وجلنــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب التــي يتــم ملؤهــا )يجــب االحتفــاظ بنســخة مــن هــذا . 	

النمــاذ	 للمراجعــة مــن ِقبــل وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بصفــة دوريــة. 

مسؤول خدمة العمالء( 1

توخي العناية وإباغ مسؤول وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف حالة:

ــة الســابقة أو أســماء مســؤوليه أ.  ــات البنكي ــع باحلســاب أو العاق ــه وغرضــه أو النشــاط املتوق ــة عمل ــة عــن طبيع ــل يف تقــدمي معلومــات كامل ــردد العمي ت
ــه. ــع عمل ــه أو معلومــات عــن موق ومديري

فصل هاتف/جوال منزل العميل أو مكان عمله وعدم القدرة على االتصال به.ب. 

تردد العميل يف تقدمي هوية عند شراء أدوات قابلة للتداول مببالغ كبيرة.	. 

أن يكــون العميــل صندوًقــا اســتئمانًيا أو شــركة اســتثمار خاصــة تتــردد يف تقــدمي معلومــات عــن األطــراف املســيطرة واملســتفيدين األساســيني. ويُحظــر د. 
بشــدة إقامــة أي عاقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــع املؤسســات التــي ليــس لهــا حضــور مــادي )بنــوك وشــركات وهميــة(.

مدير الفرع/املكتب( 2

العلم بأٍي من السلوكيات غير العادية التالية بحساب العميل:
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

االحتفاظ بعدد من احلسابات أو حساب هامش ال يتفق مع طبيعة أنشطة األعمال.أ. 

االحتفاظ بالعديد من احلسابات دون أي أسباب مقبولة إليداع مبالغ صغيرة يف كل حساب بهدف التغطية على إيداعات نقدية كبيرة.ب. 

االحتفاظ بحسابات مع بنوك مختلفة يف نفس املنطقة وجمع األرصدة يف حساب واحد مجمع إلجراء مزيد من عمليات التحويل.ت. 

إيداع شيكات مصدق عليها )شيكات أطراف ثالثة( مببالغ كبيرة عندما ال يبدو أنها ذات صلة بطبيعة أعمال صاحب احلساب.	. 

تنشيط احلساب غير النشط بعد انقضاء الوقت.	. 

إيداع ودائع حلساب واحد من جانب عدد كبير من املودعني دون تقدمي تفسير كاٍف.ح. 

اختاف خلفية العميل عن تلك اخللفية املتوقعة استناداً إلى أنشطته التجارية.	. 

إجراء العميل معامات متكررة أو كبيرة وعدم وجود سجل عن خبرة العمل/األعمال السابقة أو احلالية. د. 

معامالت أمناء الصناديق( 3

أمني الصندوق/مسؤول خدمة العمالء

تو	 احلذر عند إجراء املعامالت النقدية التالية يف مكتب الصرافة:

استخدام العميل وثائق تعريف مشبوهة ال ميكن التحقق منها بسهولة.أ. 

تكرار صرف العميل لفئات صغيرة للحصول على فئات كبيرة.ب. 

إيداع متكرر لعمات ملفوفة يف أشرطة العمات أو يف أربطة مطاطية بحيث تكون غير مرتبة وال يتم رصدها عند احلساب.ت. 

إيداع مبلغ نقدي كبير غير معتاد من جانب عميل كان يتم عادًة إجراء أنشطته السابقة عن طريق أدوات قابلة للتداول.	. 

زيادة كبيرة يف اإليداع النقدي، دون أي مبرر.	. 

تقسيم مبلغ كبير إلى ودائع صغيرة، حيث يصل إجمالي املبلغ أو يتجاوز املبلغ املشار إليه البالغ 5،000 دوالر أمريكي أو ما يعادله.ح. 

تعامل الشركات/الكيانات املؤسسية نقًدا بدالً من األدوات القابلة للتداول.	. 

إيداع مستمر نقًدا لتغطية التحويات البنكية حتت الطلب أو التحويات التلغرافية أو أي أدوات أخرى قابلة للتداول.د. 

حتويل مبلغ كبير من البلد أو خارجها مع تعليمات بدفع األموال نقداً.ذ. 

استخدام الشخص عادًة آلة الصراف اآللي إلجراء عدة إيداعات بنكية دون عتبة محددة.ر. 

تكرار وصول العميل إلى صندوق الودائع اآلمن قبل هيكلة ودائع العملة بقيمة 5،000 دوالر أمريكي أو بقيمة أقل، للتهرب من تقارير املعاملة.ز. 

إيداع شيكات مصدقة مببالغ كبيرة عندما ال يبدو أنها ذات صلة بطبيعة أعمال صاحب احلساب.س. 

تنشيط احلساب غير النشط بعد انقضاء وقت طويل.	. 

إيداع ودائع حلساب واحد من جانب عدد كبير من املودعني دون تقدمي تفسير كاٍف.ص. 

معامالت التحويالت املالية( 4

 أمني الصندوق/مسؤول خدمة العمالء

تو	 احلذر فيما يتعلق بالتحويالت املالية عندما:

التحويــات املاليــة مــن مــاذ خاضــع للســرية املاليــة أو بلــد )بلــدان( عالــي املخاطــر أو إلــى أي منهمــا )وفًقــا للقائمــة التــي يتــم تقدميهــا وحتديثهــا مــن أ. 
جانــب مســؤول مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب( دون ســبب أعمــال واضــح أو عندمــا ال يتســق النشــاط مــع أعمــال العميــل أو تاريــخ معاماتــه.
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

يتــم اســتام العديــد مــن التحويــات املاليــة الصغيــرة الــواردة أو تقــدمي ودائــع باســتخدام شــيكات وحــواالت ماليــة. وعلــى الفــور تقريًبــا، تُرســل جميــع ب. 
احلــواالت أو الودائــع أو معظمهــا إلــى مدينــة أو بلــد آخــر بطريقــة ال تتســق مــع أعمــال العميــل أو تاريــخ معاماتــه.

يتم استام حتويات مالية كبيرة واردة نيابة عن عميل أجنبي، مع عدم وجود سبب كاف أو واضح.ت. 

يكون نشاط التحويل املالي غير مبرر أو متكرراً أو يُظهر أمناًطا غير معتادة.	. 

يتم استام املدفوعات أو اإليصاالت دون وجود عاقات واضحة لعقود أو سلع أو خدمات مشروعة.	. 

يتم إرسال التحويات املالية من نفس الشخص إلى أو من حسابات مختلفة.ح. 

حتتوي التحويات املالية على محتوى محدود وال يوجد بها معلومات بشأن الطرف ذي الصلة.	. 

يتــم إجــراء عــدد كبيــر مــن التحويــات املاليــة الــواردة أو الصــادرة مــن خــال حســاب جتــاري، وال يظهــر أي غــرض جتــاري منطقــي أو غــرض اقتصــادي د. 
آخــر للتحويــات، ال ســيما عندمــا يتضمــن هــذا النشــاط بلــدان عاليــة املخاطــر.

يتم طلب التحويات املالية ملبالغ صغيرة يف محاولة واضحة لتجنب فرض متطلبات حتديد الهوية أو اإلباغ.ذ. 

ال تتضمن عمليات التحويل املالي معلومات عن املنشئ أو الشخص الذي يتم إجراء املعاملة نيابة عنه، عند توقع إدرا	 هذه املعلومات.ر. 

تُســتخدم حســابات شــخصية وجتاريــة متعــددة أو حســابات ملنظمــات غيــر ربحيــة أو جمعيــات خيريــة جلمــع أمــوال وتســريبها إلــى عــدد صغيــر مــن ز. 
املســتفيدين األجانــب.

يتــم تنفيــذ معامــات الصــرف األجنبــي بالنيابــة عــن عميــل مــن خــال طــرف ثالــث، ثــم يتــم حتويــل األمــوال إلــى مواقــع ليــس لهــا عاقــة جتاريــة واضحــة س. 
بالعميــل أو إلــى بلــدان عاليــة املخاطــر.

توجد حتركات لألموال من بنك إلى آخر ثم يتم حتويل األموال إلى نفس احلساب الذي صدرته.	. 

التسهيالت االئتمانية( 5

مسؤول خدمة تسهيالت األفراد

تو	 احلذر وأبلغ مسؤول مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب عند رصد السلوكيات التالية فيما يتعلق بتسهيل التمويل:

تكرار السداد املبكر للقروض على نحٍو غير متوقع.أ. 

طلبات القروض املضمونة بأصول طرف ثالث، عندما تكون مصادر هذه األصول غير معروفة.ب. 

معامات القروض املضمونة بإيداع يف بلدان عالية املخاطر.ت. 

معامالت التمويل التجاري( 6

مسؤول التمويل التجاري

ــل  ــل اإلرهــاب ، وإبــاغ مســؤول مكافحــة غســل األمــوال ومتوي ــى معامــات غســل األمــوال ومتوي ــة التــي قــد تنطــوي عل ــل التجــاري التالي رصــد طــرق التموي
اإلرهــاب بذلــك:

عدم تناسب البضاعة املصدرة أو املستوردة مع نشاط العميل.أ. 

قيام العميل بفتح اعتماد مستندي أو أكثر بشكل ال يتناسب مع نشاط العميل.ب. 
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

قيام العميل بتغيير اسم املستفيد قبل وقت قصير من عملية الدفع أو تغيير مكان الدفع إلى دول غير غير دولة املستفيد. ت. 

االختاف بني قيمة البضاعة املبينة يف االعتماد املستندي وقيمة البضاعة احلقيقية.	. 

ورود البضاعة باسم طرف غير طالب اإلصدار.	. 

عدم تناسب الضمان املالي املقدم لاعتماد مع حجم النشاط املالي للعميل وتاريخ تعاماته مع البنك.ح. 

وجود شروط دفع لصالح أطراف خارجية ليس لها عاقة واضحة باالعتماد املستندي.	. 

عدم نطابق املبالغ الواردة يف وثيقة االعتماد املستندي املقدمة من قبل العميل مع الوثائق األصلية.د. 

أن يكون املستفيد من االعتماد املستندي لشركة ميتلكها العميل.ذ. 

أن تكون شركة الشحن مملوكة لنفس العميل.ر. 

عدم وجود وكيل شحن يف فلسطني. )يجب فحص الوثائق على أساس انتقائي ومنتظم مع السلطات املختصة(.ز. 

الزيادات املفاجئة وغير املبررة يف املعامات التجارية العادية للعميل.س. 

مزاولة العماء ألعمال يف بلدان عالية املخاطر و/أو شحن البضائع من خالها.	. 

مشــاركة العمــاء يف أنشــطة يحتمــل أن تكــون عاليــة املخاطــر )مثــل: جتــار األســلحة واملــواد النوويــة واملــواد الكيميائيــة والعقــارات واملجوهــرات الثمينــة ص. 
وجتــار اآلثــار ودور املــزادات وجتــار املجوهــرات ومكاتــب الصرافــة وجتــار بعــض املــوارد الطبيعيــة، مثــل املعــادن ومــا إلــى ذلــك(.

ارتفاع أو انخفاض واضح يف أسعار البضائع واخلدمات.ض. 

معامات يتضح تصميمها لغرض التهرب من القيود القانونية، مبا يف ذلك التهرب من متطلبات الترخيص احلكومية الازمة.ط. 

األنشطة األخرى للعمالء( 7

مسؤول خدمة العمالء

بذل العناية الواجبة جتاه املعامات التالية املتعلقة باالستثمار والتي يقوم بها العميل، وإباغ مسؤول مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب:. -

شراء األوراق املالية يف البنك وتقدميها يف وقٍت يبدو غير معقول وفًقا لوضع العميل.أ. 

قروض/ودائــع متوازيــة لــدى شــركات فرعيــة أو تابعــة ملؤسســات ماليــة تعمــل يف مناطــق معروفــة بغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب أو االجتــار ب. 
باملخــدرات.

شراء وبيع كميات كبيرة من العمات/األوراق املالية األجنبية نقداً على نحٍو ال يتسق مع دخل العميل.ت. 

شراء وبيع أوراق مالية ال يتضح غرضها أو ما إذا كان يتم تنفيذها يف ظروف غير عادية.	. 

االستخدام من جانب مستشارين ماليني أو وسطاء بينما يكون املستثمر الفعلي غير معروف.	. 

احلساب لشركة صورية/وهمية مع حدو	 تأخيرات يف بيانات التدقيق والبيانات املالية اخلاصة بها أو عدم نشر حساباتها على اإلطاق.ح. 

رصد املعامات البنكية واملالية الدولية التالية والتي قد تنطوي على معامات غسل أموال:. 	

تقدمي عميل إلى البنك من خال منظمات خارجية تعمل أو تقع يف مناطق معروفة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب أو االجتار باملخدرات.أ. 

وجــود رصيــد كبيــر يف حســاب العميــل أو حتــركات تتجــاوز املبيعــات العاديــة للشــركة والتــي يتــم حتويلهــا الحًقــا إلــى حســاب )حســابات( يتــم ب. 
االحتفــاظ بــه خــار	 البلــد، خاصــة يف املناطــق التــي تطبــق قوانــني الســرية البنكيــة الصارمــة.

الدفع أو البيع أو الشراء املنتظم واملتكرر لشيكات سياحية أو إصدار حواالت أو شيكات بنكية مببالغ كبيرة.ت. 
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

عند استخدام العميل القنوات اإللكترونية إلجراء املعامات البنكية، كن على دراية باملعامات التالية:. 	

إيــداع عــدد مــن التحويــات املاليــة الصغيــرة عبــر الســويفت و/أو التلكــس و/أو أي طــرق إلكترونيــة أخــرى، حيــث يتــم مبوجبهــا حتويــل الرصيــد أ. 
الكبيــر املجمــع إلــى بلــد آخــر.

ــة يتــم حتديدهــا كمعامــات بحســن نيــة مســتلمة مــن مناطــق معروفــة بغســل ب.  ــع منتظمــة وكبيــرة باســتخدام مدفوعــات إلكتروني تقــدمي ودائ
ــل اإلرهــاب. األمــوال ومتوي

طلبــات الدفــع الــواردة املســتلمة مــن خــار	 البلــد ويُطلــب حتويلهــا للخــار	 دون االقتــراب مــن حســابات العمــاء )يجــب أن تنعكــس هــذه ت. 
التحويــات يف كشــف احلســاب قبــل إعــادة التوجيــه(.

زيادة استخدام ماكينة الصراف اآللي وغيرها من ماكينات اإليداع النقدي.	. 

إذا كان النشاط غير متوافق مع أنشطة الشركة:. 	

تظهر أمناط معامات العمات للشركة تغييًرا مفاجًئا غير متوافق مع األنشطة العادية.أ. 

يتــم إيــداع حجــم كبيــر مــن الشــيكات البنكيــة أو احلــواالت أو التحويــات املاليــة يف احلســاب أو شــراؤها مــن خالــه بينمــا ال يبــدو أن طبيعــة ب. 
أعمــال صاحــب احلســاب تبــرر هــذا النشــاط.

يوجد لدى شركة التجزئة أمناط من إيداعات العمات مختلفة بدرجة كبيرة عن شركات مماثلة يف نفس املوقع العام.ت. 

حتد	 عمليات حتويل غير معتادة لألموال بني احلسابات ذات الصلة أو بني احلسابات التي تتضمن املوكلني أنفسهم أو ذوي الصلة.	. 

ال تتطابق البضائع أو اخلدمات التي يتم شراؤها من جانب الشركة مع خط األعمال املذكور اخلاص بالعميل.	. 

تتمثل أنشطة العماء املشبوهة األخرى التي يجب رصدها فيما يلي:. 	

هيكلة الودائع من خال فروع متعددة لنفس البنك أو من خال مجموعات أشخاص يسجلون يف فرع واحد يف نفس الوقت.أ. 

إيداع العملة مببالغ أقل من حدود حتديد الهوية أو اإلباغ.ب. 

تكرار زيارة صندوق الودائع اآلمن أو استخدام حساب اإليداع اآلمن على نحٍو غير معتاد.ت. 

فتــح صناديــق األمانــات مــن جانــب أفــراد ال يقيمــون أو يعملــون يف منطقــة تقــدمي املؤسســة خلدماتهــا علــى الرغــم مــن توافــر هــذه اخلدمــات 	. 
يف فــرع أقــرب لهــم.

أمنــاط زيــارات غيــر معتــادة لصنــدوق اآلمــن أو اســتخدام غيــر معتــاد حيــث يدخــل عــدد أكبــر مــن األفــراد/ يتكــرر دخولهم/يحملــون حقائــب أو 	. 
حاويــات أخــرى ميكــن أن تخفــي كميــات كبيــرة مــن العمــات أو األدوات النقديــة أو العناصــر الصغيــرة القيمــة.

استئجار صناديق أمانات متعددة.ح. 

وظيفة مسؤول مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب( 8

تتلقى وحدة مكافحة غسل األموال/متويل اإلرهاب وتراجع أي تقارير عن نشاط مشبوه تقدمها الفروع/وحدات األعمال. أ. 

حتليل الوقائع املقدمة من خال الوثائق وإجراء تقييم فردي حلساب العميل وجمع معلومات إضافية عبر الفرع، عند االقتضاء.ب. 

عند عدم احلصول على توضيح مقبول، حتديد ما إذا كان النشاط املشبوه يقتضي إباغ وحدة املتابعة املالية.	. 

يتعني على إدارة مكافحة غسل األموال/متويل اإلرهاب التحقيق يف خلفية املعامات التي تعتبر »غير معتادة« والغرض منها وحتديد النتائج كتابًيا، د. 
حتى إن لم يلزم إباغ وحدة املتابعة املالية عن هذه املعاملة على أنها معاملة مشبوهة. وكما هو احلال يف وثائق أخرى، يجب أيًضا االحتفاظ بهذه 

النتائج لفحصها من جانب السلطات املختصة وذلك ملدة 10 سنوات على األقل.
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البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

ستتحمل إدارة مكافحة غسل األموال/متويل اإلرهاب املسؤولية عن االحتفاظ بسجات جميع تقارير املعامات املشبوهة التي مت إباغها بها وأي ه. 
إجراء تتخذه، مبا يف ذلك سبب إباغ اجلهة التنظيمية اخلارجية أو السلطات املعنية أو سبب عدم إباغ أي منها.

تتولى إدارة مكافحة غسل األموال/متويل اإلرهاب إعداد تقرير رسمي سنوي يغطي سياسات مكافحة غسل األموال/متويل اإلرهاب وإجراءاتها و. 
وأنظمتها وضوابطها، وعند االقتضاء، تقدمي التوصيات املناسبة للتحسني يف عملية اإلدارة املستمرة ملخاطر مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

بالشركة.

يجــب علــى جميــع املوظفــني ضمــان احلفــاظ علــى الســرية التامــة وعــدم إعــام العميــل بــأي حالــة اشــتباه/
حــاالت اشــتباه فيمــا يجريــه العميــل أو يف املعامــات علــى احلســاب.
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البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

  النموذج الداخلي لتقرير املعاملة املشبوهة 	-1	

التاريخ:

الرقم المرجعي

لتقرير المعاملة المشبوهة

عدد الصفحات:

)بما في ذلك هذه الصفحة(

2

مسؤول اإلبالغ

الفاكس الهاتف      االسم      

الفرع/اإلدارة املنصب     

تفاصيل وخلفية العميل/الشركة

رقم الهوية/جواز السفر اسم العميل 

العنوان اجلنسية        

املهنة رقم الهاتف       

احمللي العنوان  اسم صاحب العمل      

/رقم الهاتف  

تاريخ فتح الحسابالتاريخالرصيد االئتمانينوع الحساباتالحسابات الحالية )العدد(

وصف موجز لعاقة العميل مع البنك )يف الوقت احلاضر ويف املاضي( العاقة البنكية للمستهلك 

طبيعة املعامالت

نشاط خارجي معتاد/غير معتاد حساب غير نشط ُمعاد تنشيطه     

ودائع/عمليات سحب نقدية كبيرة/غير معتادة   

نشاط غير متسق مع العميل    
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البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

االشتباه القائمتفاصيل املعامالت
تفاصيل البنك احمُلّول )األموال الواردة( /الوجهة )األموال الصادرة(رقم احلساباملبلغ )مدين/دائن( /تاريخ القيمة

أسباب االشتباه
ال تُظهر عملية مراجعة كشوفات احلساب أي نشاط كبير بخاف إيداع املبالغ النقدية مببالغ تقريبية وحتويات فورية من حساباتهم عبر التلكس. يبدو 

أنه يتم استخدام حساب فردي لغرض جتاري.
األسباب املقدمة من العميل بشأن املعامات/عند طرح مزيد من االستفسارات

منوذ	 إباغ بنك عن عملية يشتبه يف أنها تتضمن غسل أموال أو متويل اإلرهاب أو أي من اجلرائم األصلية

معلومات أخرى ذات صلة-

مالحظة مهمة: ُيرجى إرفاق صور من )1( منوذج فتح احلساب، و)2( سجل احلساب األخير )3( وثائق املعامالت املشبوهة 
و)4( وثائق تعريف العميل.

ماحظة: يجب عدم إباغ العميل/الشركة باالشتباه والتقرير.

توقيع املُبلِّغ
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البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

  النموذج اخلارجي لتقرير املعاملة املشبوهة  	-1	

منوذج اإلبالغ

الستخدام وحدة املتابعة املالية

رقم االستالم:

تاريخ االستالم:

ساعة االستالم:

 أواًل: بيانات عن البنك:

1. اسم البنك:

2. السلطة الرقابية اخلاضع لها:

3. اسم الفرع الذي توجد به العملية:

4. عنوان الفرع:

فاكس: تلفون:   5. أرقام تلفونات وفاكس الفرع:

فاكس: تلفون:   6. اسم املدير:

ثانيًا: بيانات عن العميل:

)أ( يف حال إذا كان العميل شخصًا طبيعيًا
7. االسم:

□ أنثى □ ذكر 8. اجلنس:

9. اجلنسية:

10. املهنة:

12. العنوان: 11. مكان العمل:

14. مكان امليالد: سنة شهر يوم 13. تاريخ امليالد:

15. العنوان وفقًا ملستند إثبات 
الشخصية:

احملافظة:  املدينة:  احلي: 
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البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

34. املهنة:
36. العنوان: 35. مكان العمل:

37. طبيعة العالقة مع 
الشخص االعتباري:

39. مكان امليالد: سنة شهر يوم 38. تاريخ امليالد:

40. العنوان وفقاً ملستند
احملافظة: إثبات الشخصية: املدينة:   احلي: 

البريد االلكتروني محمول عمل منزل 43. أرقام التلفونات والبريد 
اإللكتروني:

44. نوع إثبات الشخصية:
45. بيانات إثبات الشخصية:

مكان اإلصدار: الرقم:
سنة: .............. شهر: ............  يوم: ............ تاريخ اإلصدار:
سنة: .............. شهر: ............ يوم: ............ تاريخ االنتهاء:

ثالًثا: بيانات عن املستفيد ) إن وجد (:

46. اسم املستفيد:

47. العنوان:

48. اجلنسية:

49. اسم بنك املستفيد:

50. رقم حساب املستفيد:

41. مكان اإلقامة الدائم:

42. مكان اإلقامة الدائم يف اخلار	 )إن وجد(:

   

17. مكان اإلقامة 
الدائم يف اخلارج )إن 

وجد(:
البريد اإللكتروني محمول عمل منزل 18. أرقام التلفونات 

والبريد اإللكتروني:

19. نوع إثبات الشخصية:

20. بيانات إثبات الشخصية:

مكان اإلصدار: الرقم:

سنة:  شهر:   يوم:  تاريخ اإلصدار:

سنة:  شهر:  يوم:  تاريخ االنتهاء:

)ب( يف حال إذا كان العميل شخصًا اعتباريًا

)ب( 1 - بيانات عن الشخص االعتباري:

21: االسم:

22: الشكل 
القانوني:

23. عنوان املركز الرئيسي:

احملافظة:  املدينة:   احلي: 

25. رأس املال املدفوع: سنة شهر يوم 24. تاريخ التأسيس:

26. وصف النشاط وفقاً للسجل التجاري:
27. رقم القيد يف السجل التجاري:

28. تاريخ وجهة القيد:
عادي  □ □ صغير □ معفي 30. نوعه: 29. رقم مشغل مرخص:

)ب( 2 - بيانات عن الشخص الطبيعي املفوض بالتوقيع عن الشخص االعتباري:

اسم العائلة اسم اجلد اسم األب اسم الشخص 31. االسم الرباعي:

□ أنثى □ ذكر 32. اجلنس:

33. اجلنسية:

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
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البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

34. املهنة:
36. العنوان: 35. مكان العمل:

37. طبيعة العالقة مع 
الشخص االعتباري:

39. مكان امليالد: سنة شهر يوم 38. تاريخ امليالد:

40. العنوان وفقاً ملستند
احملافظة: إثبات الشخصية: املدينة:   احلي: 

البريد االلكتروني محمول عمل منزل 43. أرقام التلفونات والبريد 
اإللكتروني:

44. نوع إثبات الشخصية:
45. بيانات إثبات الشخصية:

مكان اإلصدار: الرقم:
سنة: .............. شهر: ............  يوم: ............ تاريخ اإلصدار:
سنة: .............. شهر: ............ يوم: ............ تاريخ االنتهاء:

ثالًثا: بيانات عن املستفيد ) إن وجد (:

46. اسم املستفيد:

47. العنوان:

48. اجلنسية:

49. اسم بنك املستفيد:

50. رقم حساب املستفيد:

41. مكان اإلقامة الدائم:

42. مكان اإلقامة الدائم يف اخلار	 )إن وجد(:

   

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
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البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

رابًعا: بيانات عن العملية املشتبه فيها:

سنة: شهر: يوم: 51. تاريخ العملية:

سنة: شهر: يوم: 52. تاريخ االشتباه يف العملية:

53. نوع العملية:

54. قيمة العملية:

55. نوع العملة:

56. نوع احلساب الذي متت 
عليه العملية:

57. رقم احلساب:
سنة: شهر: يوم: 58. تاريخ فتح احلساب:

59. وصف العملية:

60. أسباب ودواعي االشتباه:

□ ال □ نعم، تاريخ اإلباغ: *هل مت سابًقا اإلباغ عن قيام الشخص نفسه بعملية مشتبه 
فيها
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البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

قانون العقوبات/ قانون المقاطعة. 	

خلفية -1	
تَُعــد العقوبــات االقتصاديــة تدابيــر مصممــة بهــدف حرمــان الهــدف اخلاضــع للعقوبــات مــن أصولــه املاليــة واالقتصاديــة و/أو حرمــان الهــدف اخلاضــع للعقوبــات 
مــن فوائــد التجــارة أو التفاعــل االقتصــادي مــع الدولــة أو الــدول التــي تفــرض العقوبــات أو تنفذهــا، كمــا أنهــا مصممــة ملواجهــة الســلوك الــذي يهــدد األمــن 
الوطنــي أو الدولــي أو ينتهــك القانــون الدولــي أو محاولــة التغلــب علــى هــذا الســلوك. قــد تكــون العقوبــات متعــددة األطــراف )أي أن تكــون صــادرة عــن األمم 

املتحــدة أو غيرهــا مــن املنظمــات املماثلــة( أو أحاديــة الطــرف )مثــل الواليــات املتحــدة أو اململكــة املتحــدة أو االحتــاد األوروبــي ضــد هــدف محــدد(.

ميتثــل البنــك الوطنــي متاًمــا للقوانــني الفلســطينية ولوائــح ســلطة النقــد الفلســطينية املتعلقــة بالعقوبــات واحلظــر الــذي يقيــد األفــراد والشــركات ويف بعــض 
احلــاالت الشــركات التابعــة األجنبيــة مــن ممارســة األعمــال مــع الــدول واملجموعــات واألفــراد املرتبطــة بالنشــاط اإلرهابــي واالجتــار باملخــدرات واألنشــطة 
غيــر القانونيــة. تفــرض الواليــات املتحــدة األمريكيــة عقوبــات اقتصاديــة علــى بعــض الــدول واحلكومــات والكيانــات واألفــراد واملجموعــات مــن أجــل حتقيــق 
أهــداف السياســات اخلارجيــة األخــرى واألمــن القومــي للواليــات املتحــدة األمريكيــة. قــد تكــون هــذه العقوبــات اقتصاديــة أو جتاريــة أو قــد تســري علــى األصــول 

احملتفــظ بهــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

يف الواليــات املتحــدة، يتحمــل مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة التابــع لــوزارة اخلزانــة األمريكيــة مســؤولية إدارة العقوبــات، التــي يتــم إنفاذهــا بفعاليــة وصرامــة. 
قــد تكــون العقوبــات املفروضــة خطيــرة، مبــا يشــمل الســجن وفــرض غرامــات مقابــل انتهــاك يرتكبــه األفــراد واملؤسســات. تفــرض اململكــة املتحــدة واالحتــاد 

األوروبــي أيًضــا عقوبــات مماثلــة.

مبوجــب القانــون الفلســطيني، ميتثــل البنــك الوطنــي جلميــع العقوبــات التــي تفرضهــا األمم املتحــدة. ويقــدم مســؤول وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل 
اإلرهــاب املشــورة مــن خــال سياســات وإجــراءات العقوبــات ويف النشــرات الدوريــة للعقوبــات التــي تؤثــر علــى البنــك الوطنــي.

قوانــني املقاطعــة: يتبــع البنــك قوانــني املقاطعــة وغيرهــا مــن األفعــال املماثلــة مبوجــب القوانــني املعمــول بهــا لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية، والتــي حتظــر اتخــاذ 
إجــراءات أو إبــرام اتفاقيــات تدعــم الــدول أو املناطــق احملــددة التــي تتــم مقاطعتهــا.

سياسة البنك الوطني 	1	
حيثمــا ينطبــق ذلــك، تتمثــل سياســة البنــك يف االلتــزام الصــارم باحملظــورات والقيــود ومتطلبــات احلظر/التجميــد احملليــة، ال ســيما الصــادرة عــن األمم املتحــدة 

أو الواليــات املتحــدة أو غيرهمــا.

تختلــف درجــة وطبيعــة القيــود واالســتثناءات واإلعفــاءات مــن القيــود اختاًفــا شاســًعا بــني الــدول املختلفــة. ولذلــك، فمــن الضــروري للبنــك أن يــدرس بعنايــة مــا 
إذا كانــت العقوبــات ســتؤثر علــى معاملــة معينــة وأن يحصــل علــى تفاصيــل كاملــة بشــأن املعاملــة املقترحــة قبــل إبرامهــا. قــد يــؤدي انتهــاك العقوبــات إلــى حجــز 

أمــوال العميــل وفــرض غرامــات علــى البنــك وموظفيــه.

ميكــن االطــاع علــى سياســة العقوبــات البنكيــة وامللحقــات التكميليــة بهــا يف القســم  7-4 مــن هــذا الفصــل. يجــب إجــراء عمليــات فحــص ومتابعــة متكــررة 
مــع إدارة مكافحــة غســل األموال/متويــل اإلرهــاب وإدارة االمتثــال باإلضافــة إلــى إدارة الشــؤون القانونيــة إلجــراء أي مراجعــات أو إدخــال أي إضافــات علــى 

السياســة.

التعامالت مع الخاضعين لعقوبات 	1	

يف حالــة تعامــل عمــاء لدينــا مــع دول خاضعــة لعقوبــات صــادرة عــن األمم املتحــدة أو الواليــات املتحــدة أو غيرهــا مــن العقوبــات. يف هــذه احلــاالت، يلــزم تلقــي 
املشــورة املناســبة فيمــا يتعلــق باملعامــات، ال ســيما إذا كانــت هنــاك شــكوك بشــأن إمكانيــة معاجلــة املعاملــة.

سياسة العقوبات 	1	
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

البنك الوطني - سياسة وإجراءات العقوبات االقتصادية

النطاق
تسري السياسة واإلجراءات وأي ملحق تكميلي بهذه السياسة على البنك الوطني وجميع فروعه وشركاته التابعة داخل فلسطني.

مقدمة. 1
تَُعــد العقوبــات االقتصاديــة تدابيــر مصممــة بهــدف حرمــان الهــدف اخلاضــع للعقوبــات مــن أصولــه املاليــة واالقتصاديــة و/أو حرمــان الهــدف اخلاضــع للعقوبــات 
مــن فوائــد التجــارة أو التفاعــل االقتصــادي مــع الدولــة أو الــدول التــي تفــرض العقوبــات أو تنفذهــا، كمــا أن العقوبــات مصممــة ملواجهــة الســلوك الــذي يهــدد 
األمــن الوطنــي أو الدولــي أو ينتهــك القوانــني الدوليــة أو محاولــة التغلــب علــى هــذا الســلوك. قــد تكــون العقوبــات متعــددة األطــراف )أي أن تكــون صــادرة عــن 

األمم املتحــدة أو غيرهــا مــن املنظمــات املماثلــة( أو أحاديــة الطــرف )مثــل الواليــات املتحــدة أو اململكــة املتحــدة أو االحتــاد األوروبــي ضــد أهــداف محــددة(.

ــوم وحتــى فــرض  قــد يترتــب علــى عــدم االمتثــال للعقوبــات عواقــب وخيمــة يتعــرض لهــا البنــك و/أو موظفيــه، وقــد تتــراوح هــذه العقوبــات بــني التعــرض لل
ــر تنظيمــي. ــا يف تشــويه الســمعة والتعــرض لتأثي غرامــات و/أو الســجن، ومــن احملتمــل أن تتســبب جميعه

سياسة البنوك. 2
ــة بالعقوبــات واحلظــر الــذي يقيــد األفــراد  ــني فلســطني ولوائــح ســلطة النقــد الفلســطينية املتعلق ــه بقوان ــروع البنــك الوطنــي والشــركات التابعــة ل تلتــزم ف
والشــركات ويف بعــض احلــاالت الشــركات التابعــة األجنبيــة مــن ممارســة األعمــال مــع الــدول واملجموعــات واألفــراد املرتبطــة بالنشــاط اإلرهابــي واإلجتــار 

ــة. ــر القانوني باملخــدرات واألنشــطة غي

ــا املفروضــة علــى مكتــب البنــك، ويحافــظ علــى الضوابــط املصممــة لضمــان االمتثــال لهــذه  ميتثــل كل فرع/مكتــب جلميــع العقوبــات التــي تكــون ملزمــة قانوًن
العقوبــات ولهــذه السياســة. حتــى إذا لــم يتــم التعبيــر عــن أن العقوبــات التــي تفرضهــا اململكــة املتحدة/االحتــاد األوروبــي أو الواليــات املتحــدة أو الــدول األخــرى 
تكــون ملزمــة قانوًنــا علــى البنــك وفروعــه ومكاتبــه )علــى ســبيل املثــال: خــار	 اململكــة املتحــدة أو الواليــات املتحــدة(، حيــث أن ممارســة األعمــال مــع أطــراف 
ــات  ــؤدي التعامــل خــار	 الوالي ــال، قــد ي ــى ســبيل املث ــى غســل األمــوال والســمعة. عل ــًرا عل ــل خطــًرا كبي ــل اإلرهابيــني املشــتبه بهــم ميث ــات مث خاضعــة للعقوب
املتحــدة مــع أطــراف و/أو دول معينــة مبوجــب العقوبــات األمريكيــة إلــى عواقــب وخيمــة علــى البنــك الوطنــي بســبب عاقتــه باملصــارف املراســلة األمريكيــة. 
وعلــى نطــاق أوســع، يســعى البنــك الوطنــي إلــى حتديــد وجتنــب املعامــات التــي قــد تعرضــه وأي مــن املشــاركني يف املعامــات مبــا يف ذلــك عمائنــا وموظفينــا 
واألطــراف املقابلــة، ملخاطــر االمتثــال بســبب العقوبــات، مبــا يف ذلــك املعامــات التــي قــد تنطــوي أو تســتفيد ســواًء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن أي هــدف 

عقوبــات، بغــض النظــر عــن العملــة.

التعريفات. 3
العقوبات االقتصادية -1	

ــدف اخلاضــع  ــان اله ــدف حرم ــة به ــة األخــرى املصمم ــا األمم املتحــدة والســلطات احلكومي ــي تفرضه ــر الت ــة هــي التدابي ــات االقتصادي هــذه العقوب
للعقوبــات مــن أصولــه املاليــة واالقتصاديــة و/أو حرمــان الهــدف اخلاضــع للعقوبــات مــن فوائــد التجــارة أو التفاعــل االقتصــادي مــع الدولــة أو الــدول 

التــي تفــرض عقوبــات أو تنفــذ العقوبــات.

عقوبات األمم املتحدة 	1	

ــدول األعضــاء يف األمم  ــى ال ــة مباشــرة عل ــة ومطبق ــات ملزم ــق التزام ــي تخل ــل، أو الت ــن قب ــة املفروضــة م ــات االقتصادي ــات هــي العقوب هــذه العقوب
املتحــدة. 
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

عقوبات االحتاد األوروبي 	1	

هذه العقوبات هي العقوبات االقتصادية املفروضة من قبل االحتاد األوربي والتي تكون ملزمة للدول األعضاء فيه. 

العقوبات األمريكية 	1	

هذه العقوبات هي العقوبات االقتصادية التي تفرضها الوأليات املتحدة. 

مقاطعة املستوطنات اإلسرائيلية  	1	

هذه املقاطعة هي مقاطعة إلزامية تنطبق على جميع املستوطنات اإلسرائيلية التي مت إنشاؤها على األراضي الفلسطينية يف أو بعد عام 1967.

العقوبات احمللية 	1	

هذه العقوبات هي عقوبات فعالة قانونًيا تفرضها السلطات احلكومية يف دولة يقع فيها املقر الرئيسي للبنك الوطني وفروعه ومكاتبه

التزام البنك الوطني بالعقوبات الدولية. 4
عقوبات األمم املتحدة -1	

ميتثل البنك الوطني وفروعه والشركات التابعة له بالعقوبات واحلظر الذي تفرضه األمم املتحدة:

العقوبات املصممة ملواجهة السلوكيات التي تهدد األمن الوطني أو الدولي أو تتعارض مع القوانني الدولية أو محأولة التغلب عليها.أ. 

التــي تقيــد األفــراد والشــركات ويف بعــض احلــاالت الشــركات التابعــة األجنبيــة مــن ممارســة األعمــال مــع الــدول واملجموعــات واألفــراد املرتبطــة ب. 
بالنشــاط اإلرهابــي واإلجتــار باملخــدرات واألنشــطة غيــر القانونيــة.
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العقوبات األمريكية 	1	

يختــص مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة التابــع لــوزارة اخلزانــة األمريكيــة )»OFAC«( بــإدارة وإنفــاذ القوانــني واللوائــح املعنيــة بفــرض عقوبــات اقتصاديــة 
وجتاريــة علــى أســاس إنفــاذ القانــون األمريكــي وأهــداف السياســة اخلارجيــة واألمــن القومــي. بالنســبة لبعــض البلــدان املســتهدفة، التــي تشــمل يف الوقــت 
احلالــي كوبــا وإيــران، متتــد عمليــات احلظــر التــي يفرضهــا مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة بشــكٍل أساســي لتشــمل كل مــا يتعلــق باالتصــاالت االقتصاديــة أو 

التجاريــة غيــر املرخصــة مــع الدولــة وحكومتهــا وأهــداف عقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة املرتبطــني.

باإلضافــة إلــى هــذه العقوبــات الشــاملة، يحتفــظ مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة أيًضــا بقوائــم لألفــراد والكيانــات املعينــني كرعايــا خاضعــني إلدرا	 خــاص 
ــات مكتــب  ــرام معامــات معهــم. يجــب أال يشــارك البنــك الوطنــي وفروعــه وشــركاته التابعــة يف املعامــات التــي تنتهــك عقوب )»SDN«( والذيــن يُحظــر إب
مراقبــة األصــول األجنبيــة بــأي طريقــة وإال قــد يتســبب ذلــك يف أن يشــكل أي بنــك مراســل أمريكــي أو طــرف آخــر أمريكــي انتهــاًكا لعقوبــة يفرضهــا مكتــب 

مراقبــة األصــول األجنبيــة.

موظفو البنك الوطني - املواطنون األمريكيون واألجانب املقيمون وجميع األشخاص يف الواليات املتحدة:

ميتثــل موظفــو البنــك الوطنــي وفروعــه وشــركاته الفرعيــة، والذيــن هــم موظفــون مــن املواطنــني األمريكيــني أو األجانــب املقيمــني يف الواليــات املتحــدة 
مت توظيفهــم مــن ِقبــل أو يعملــون لــدى البنــك أو الشــركات التابعــة لــه أينمــا وقعــت لعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة، كمــا يجــب أن ميتثــل 
لذلــك جميــع موظفــي البنــك عنــد زيــارة الواليــات املتحــدة. حتظــر عقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة علــى أي شــخص أمريكــي املوافقــة علــى أو 
املســاعدة يف أو متويــل أو تســهيل أي معاملــة يتــم إبرامهــا مــن ِقبــل طــرف ثالــث )علــى ســبيل املثــال: مكتــب أو فــرع غيــر أمريكــي( إذا كانــت العقوبــات 
الســارية حتظــر علــى أي مواطــن أمريكــي املشــاركة مباشــرة يف أي معاملــة مــن هــذا النــوع. بالتالــي يتــم إعفــاء ومنــع املوظفــني األمريكيــني مــن املوافقــة 
علــى أو املســاعدة يف أو متويــل أو تســهيل أي معاملــة يتــم إبرامهــا مــن ِقبــل طــرف ثالــث والتــي حتظــر عقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة علــى 
املواطنــني األمريكيــني إجرائهــا مباشــرًة. يجــب علــى فروع/مكاتــب البنــك غيــر األمريكيــة عــدم إشــراك موظفــني أمريكيــني أو أي طــرف مقابــل أمريكــي 

أو النظــام املالــي األمريكــي يف أي معاملــة كهــذه.

األعمال اجلديدة

ال يجــوز للبنــك الوطنــي وفروعــه والشــركات التابعــة لــه فتــح أي حســاب لصالــح أي مــن الرعايــا اخلاضعــني إلدرا	 خــاص أو هــدف عقوبــات مكتــب 
مراقبــة األصــول األجنبيــة آخــر، مبــا يف ذلــك الرعايــا اخلاضعــني إلدرا	 خــاص فيمــا يتعلــق باإلرهــاب أو املخــدرات أو انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل أو 
أي طــرف آخــر يكــون البنــك علــى علــم بأنــه يخضــع لعقوبــة يفرضهــا مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة، أو الدخــول يف أي عاقــة عمــل معــه أو معاجلــة 
معاملــة متعلقــة بــه عمــًدا. ميكــن أن يــؤدي تقــدمي الدعــم إلــى الرعايــا اخلاضعــني إلدرا	 خــاص إلــى تعريــض البنــك للمســاءلة القانونيــة واإلضــرار 

بالســمعة.

بصــرف النظــر عــن جتنــب املعامــات مــع الرعايــا اخلاضعــني إلدرا	 خــاص، يســعى البنــك الوطنــي وفروعــه والشــركات التابعــة إلــى االمتثــال لعقوبــات 
مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة املوجهــة إلــى الــدول اخلاضعــة للعقوبــات إلــى احلــد الــذي ميكــن للبنــك الوطنــي القيــام بــه مــن الناحيــة القانونيــة 
مبوجــب القانــون احمللــي املعمــول بــه. وعلــى أي حــال، يُحظــر علــى البنــك الوطنــي وفروعــه والشــركات التابعــة أشــخاص أمريكيــني أو النظــام املالــي 
األمريكــي أو أي بضائــع أمريكيــة املنشــأ يف أي معامــات تتضمــن دولــة خاضعــة لعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة أو أي هــدف عقوبــات مكتــب 
مراقبــة األصــول األجنبيــة آخــر مــا لــم تســمح لوائــح مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة باإلشــراك املباشــر لألشــخاص األمريكيــني يف هــذه املعامــات.

األعمال احلالية

حيثمــا يكــون لــدى أي مــن البنــك الوطنــي وفروعــه والشــركات التابعــة لــه حســاب لصالــح أو عاقــة عمــل مــع شــخص أو كيــان أو مؤسســة )»الشــخص«( 
يحددهــا البنــك علــى أنهــا هــدف عقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة، يتعــني علــى املكتــب املعنــي، فــور تلقــي إخطــار بذلــك، تقــدمي تفاصيــل 
القضيــة إلــى رئيــس إدارة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، والــذي سيرســل القضيــة إلــى جلنــة املخاطــر التشــغيلية التنفيذيــة، والتــي ســتقوم 
مبراجعــة املخاطــر وحتديــد مــدى ماءمــة املتابعــة فيمــا يتعلــق باحلســاب أو العاقــة األخــرى وكذلــك اإلبــاغ اخلارجــي، عنــد االقتضــاء. يجــب اتخــاذ 
إجــراء فــوري عنــد حتديــد تعــرض البنــك الوطنــي لهــذا الشــخص ملنــع أي نشــاط حســاب أو معاملــة أخــرى مــن قبــل أو مــن خــال البنــك نيابــة عــن هــذا 

الشــخص الــذي يتضمــن النظــام املالــي األمريكــي أو األشــخاص األمريكيــني أو أي عناصــر أمريكيــة محظــورة.

عقوبات االحتاد األوروبي )واململكة املتحدة( 	1	

يتــم فــرض عقوبــات االحتــاد األوروبــي بشــكل أساســي مــن أجــل تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن التابــع لــألمم املتحــدة )والتــي يتــم تنفيذهــا بشــكل عــام مــن قبــل 
العديــد مــن الــدول األخــرى( وكذلــك أهــداف السياســة اخلارجيــة لاحتــاد األوروبــي. يف اململكــة املتحــدة، تتولــى وزارة اخلزانــة إدارة هــذه العقوبــات. ال تنطبــق 

عقوبــات االحتــاد األوروبــي علــى كيانــات البنــك الوطنــي وفروعــه التــي يتــم تأسيســها أو تشــغيلها خــار	 االحتــاد األوروبــي.

املوظفون - مواطنو ورعايا الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي:
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دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

تســري عقوبــات االحتــاد األوروبــي علــى جميــع األشــخاص يف االحتــاد األوروبــي. يلتــزم مواطنــو ورعايــا الــدول األعضــاء يف االحتــاد األوروبــي )مبــا يف ذلــك 
اململكــة املتحــدة( التــي يعمــل بهــا البنــك الوطنــي وفروعــه والشــركات التابعــة لــه، أينمــا وقعــت، مبتطلبــات عقوبــات االحتــاد األوروبــي. يتــم إعفاؤهــم ومنعهــم 
مــن املوافقــة علــى أو املســاعدة يف أو متويــل أو تســهيل أي معاملــة يتــم إبرامهــا مــن قبــل طــرف ثالــث حيــث يكــون مــن احملظــور عليهــم القيــام بذلــك مبوجــب 

قوانــني ولوائــح عقوبــات االحتــاد األوروبــي املعمــول بهــا.

العقوبات احمللية يف الدول التي يقع فيها البنك الوطني وفروعه والشركات التابعة له 	1	

يف حالــة العقوبــات املفروضــة مــن قبــل الكيانــات احلكوميــة يف الــدول التــي يعمــل فيهــا البنــك الوطنــي وفروعــه والشــركات التابعــة لــه، بخــاف األمم املتحــدة، 
أو االحتــاد األوروبــي، أو الواليــات املتحــدة، أو الــدول األجنبيــة األخــرى )»العقوبــات احملليــة«(، ميتثــل البنــك الوطنــي وفروعــه والشــركات التابعــة لــه لهــذه 

العقوبــات.

حظر التعامل مع املستوطنات اإلسرائيلي 	1	

حتظــر املــادة 3 مــن التعليمــات رقــم )2( لســنة 2018 الصــادرة عــن جلنــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب التابعــة لســلطة النقــد الفلســطينية بوضــوح 
أي معاملــة مــن أي نــوع مــع املســتوطنات اإلســرائيلية التــي مت تأسيســها علــى األراضــي الفلســطينية يف أو بعــد عــام 1967.وبنــاًء علــى ذلــك، يجــب علــى البنــك 

الوطنــي عــدم إجــراء أي معاملــة مــع املؤسســات املاليــة أو فروعهــا أو مكاتبهــا التــي مت تأسيســها يف املســتوطنات اإلســرائيلية.

اإلجراءات داخل البنك الوطني. 5

فتح احلساب -1	

تُطبَّق عقوبات األمم املتحدة، والواليات املتحدة، واالحتاد األوروبي، واململكة املتحدة، ودول أخرى بشكل أساسي على مستويني:أ. 

العقوبــات املفروضــة علــى الرعايــا اخلاضعــني إلدرا	 خــاص مبوجــب العقوبــات األمريكيــة أو علــى أهــداف العقوبــات املدرجــني اآلخريــن يف إطــار . 	
برامــج العقوبــات اخلاصــة باالحتــاد األوروبــي أو الــدول األخــرى.

العقوبات املفروضة على الدول واحلكومات.. 	

يف البنك الوطني، يتم تصفية األسماء والدول اخلاضعة للعقوبات عند:ب. 

فتح احلساب - من خال قوائم مراقبة داو جونز والقوائم الداخلية.. 	

املطابقة الدورية لقاعدة بيانات عماء البنك الوطني مقابل األفراد والكيانات اخلاضعة للعقوبات.. 	

يتم تصفية حتويات نظام سويفت، الداخلية واخلارجية على حٍد سواء، من خال قوائم مراقبة نظام إدارة اجلرائم املالية.. 	

اخلدمــات التجاريــة – يجــب فحــص جميــع الكيانــات واملراجــع اجلغرافيــة الــواردة يف مســتندات املعاملــة التجاريــة مقابــل نظــام إدارة اجلرائــم . 	
ــات إلــى إدارة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب  ــة أي أســماء أو مراجــع مطابقــة ألي دول وكيانــات خاضعــة لعقوب املاليــة. ويجــب إحال

للحصــول علــى مزيــد مــن التوجيهــات.

يتــم إحالــة أي مطابقــة ليســت إيجابيــة بالكامــل )“true hit”( ولكنهــا متثــل اشــتباهاً حقيقًيــا إلــى مســؤول مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب  
للمراجعــة والتدقيــق قبــل اتخــاذ قــرار نهائــي.

املطابقة الدورية لقاعدة بيانات عمالء البنك الوطني مقابل قوائم املراقبة الدولية 	1	

تقــوم وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بإجــراء املطابقــة الدوريــة لقاعــدة بيانــات العمــاء اخلاصــة بــه مقابــل قوائــم مراقبــة داو جونــز )قوائــم 
مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة/األمم املتحدة/الواليــات املتحدة/االحتــاد األوروبــي(، بشــأن األســماء اإلضافيــة وكذلــك قاعــدة البيانــات بأكملهــا مبعــدالت 

التكــرار املوضحــة يف دليــل مكافحــة غســل األمــوال. 

إذا كان لــدى أي مــن البنــك الوطنــي وفروعــه والشــركات التابعــة لــه حســاب لصالــح أو عاقــة عمــل مــع شــخص يحــدده البنــك الوطنــي علــى أنــه هــدف عقوبــات 
مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة، يقــدم املكتــب املعنــي، يف وقــت معرفــة البنــك الوطنــي بذلــك، تفاصيــل القضيــة إلــى مســؤول وحــدة مكافحــة غســل األمــوال 
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ومتويــل اإلرهــاب، والــذي ســيقدم القضيــة إلــى كل مــن إدارة االمتثــال واإلدارة العليــا ، والتــي بدورهــا ســتقوم مبراجعــة املخاطــر وحتديــد مــدى ماءمــة املتابعــة 
فيمــا يتعلــق باحلســاب أو العاقــة األخــرى. ويجــب اتخــاذ إجــراء فــوري أيًضــا عنــد حتديــد التعــرض لهــذا الشــخص ملنــع أي نشــاط حســاب أو معاملــة أخــرى 

مــن قبــل أو مــن خــال البنــك نيابــة عــن هــذا الشــخص الــذي يتضمــن النظــام املالــي األمريكــي أو األشــخاص األمريكيــني أو أي عناصــر أمريكيــة محظــورة.

ســيتم عــرض القضايــا علــى جلنــة االمتثــال يف تقريــر مــع تفاصيــل العميــل وتفاصيــل العقوبــات التــي يتــم انتهاكهــا واملخاطر/اآلثــار علــى البنــك والتوصيــات. 
وســتقدم اللجنــة حكمهــا والورقــة محدثــة وموقعــة مــن قبــل مســؤول مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب والرئيــس التنفيــذي.

مراقبة حتويالت نظام سويفت - الداخلية واخلارجية 	1	

ســيتم مطابقــة جميــع رســائل نظــام ســويفت الــواردة والصــادرة مقابــل قوائــم مراقبــة داو جونــز. يقــوم البنــك الوطنــي برفــض أو حظــر أي معامــات حســب 
الضــرورة واملناســبة والتــي يقــرر بأنهــا تنطــوي علــى حظــر مبوجــب قوانــني أو لوائــح العقوبــات املعمــول بهــا أو هــذه السياســة. يجــب أال يســعى موظفــو البنــك 
الوطنــي مطلًقــا إلــى التحايــل علــى متطلبــات العقوبــات أو مســاعدة العمــاء علــى القيــام بذلــك عــن طريــق إزالــة املعلومــات ذات الصلــة باالمتثــال للعقوبــات 
مــن رســائل نظــام ســويفت أو وثائــق املعاملــة األخــرى. يجــب إبــاغ مســؤول وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بــأي محاولــة مــن جانــب العميــل 

للتحايــل علــى العقوبــات.

مراقبة األطراف يف الصكوك ذات الصلة بالتجارة 	1	

يجــب مطابقــة األطــراف يف خطابــات االعتمــاد والضمانــات واملراجــع اجلغرافيــة ذات الصلــة مقابــل قائمــة مراقبــة داو جونــز، علــى غــرار عمليــة فتــح احلســاب. 
ويجــب تصعيــد أي مطابقــة حقيقيــة محتملــة إلــى مســؤول وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب التخــاذ القــرار.

يجــب فحــص الضمانــات وخطابــات االعتمــاد الناشــئة عــن البنــك الوطنــي للتأكــد مــن عــدم عمــل أي مــن األطــراف لصالــح أي مســتوطنة إســرائيلية أو نيابــًة 
عنهــا أو عــدم وقــوع عناويــن الكيانــات، أطــراف هــذه الصكــوك، يف املســتوطنات اإلســرائيلية أو عــدم تأسيســها يف تلــك املســتوطنات. ويجــب رفــض األعمــال 

مــع املســتوطنات اإلســرائيلية والهيئــات اإلســرائيلية ذات الصلــة، مبــا يتماشــى مــع متطلبــات املقاطعــة.

املسؤوليات. 6
هذه السياسة مملوكة ملسؤول وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.أ( 

يجــوز ملســؤول وحــدة إدارة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب أن يأمــر بعــدم مشــاركة البنــك الوطنــي يف فئــات معينــة مــن املعامــات حتــى عندمــا ب( 
ال يكــون نــوع املعاملــة املعنيــة مخالًفــا ملتطلبــات العقوبــات.

يتحمــل رئيــس وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ومديــري املخاطــر اإلضافيــة مســؤولية تنســيق املشــورة بشــأن العقوبــات إلــى وحــدات 	( 
األعمــال يف الــدول املعنيــة، مــع رئيــس وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. ســيقوم رئيــس وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب 

بتوجيــه املكاتب/الفــروع حــول النقــاط الهامــة مــن حيــث املبــدأ.

يتحمــل جميــع املوظفــني مســؤولية االمتثــال لهــذه السياســة. ويتعــني علــى املوظفــني إبــاغ وحــدة مكافحــة غســل األموال/متويــل اإلرهاب/مديــر املخاطــر د( 
اإلضافيــة بشــأن أي انتهــاك للعقوبــات ينمــو إلــى علمــه علــى الفــور، وتصعيــده إلــى رئيــس إدارة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

اإلعفاء اخلاص. 7
يجــب إبــاغ رئيــس إدارة وحــدة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، مــن خــال رؤســاء وحــدات األعمــال يف كل فرع/مكتــب ومديــر املخاطــر اإلضافيــة، 

باإلعفــاء مــن أي جانــب مــن جوانــب هــذه السياســة، رهنــا مبصادقــة رؤســاء الفروع/املكاتــب/ الشــركات الفرعيــة املعنيــني.

ملخص العقوبات امللحق 1:  

تطبــق بعــض االختصاصــات القضائيــة الرئيســية التــي يشــارك فيهــا البنــك الوطنــي أو عمائــه )أو يســتخدم عماتهــا(، مبــا يف ذلــك الواليــات املتحــدة واالحتــاد 
األوروبــي واململكــة املتحــدة، قوانــني ولوائــح للعقوبــات االقتصاديــة، مبــا يف ذلــك قوائــم باألشــخاص احملظوريــن والكيانــات واألهــداف األخــرى التــي يُعــد مــن 
غيــر القانونــي مزاولــة أي أعمــال معهــم و/أو يجــب حظــر املعامــات معهــم واإلبــاغ عــن إقامــة أي عاقــات معهــم إلــى الســلطات املائمــة. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، تنــص تدابيــر الرقابــة علــى الصــادرات علــى حظــر عمليــات التصديــر والنقــل والبيــع غيــر املســموح بهــا أو غيــر املرخصــة لبعــض الســلع والبيانــات التقنيــة 
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والفنيــة احملــددة إلــى بلــدان وشــركات وأفــراد معينــني، وكذلــك )يف بعــض احلــاالت( عمليــات إعــادة التصديــر مــن بلــد ثالثــة إلــى أخــرى.

فيمــا يلــي ملخًصــا لبعــٍض مــن هــذه القوانــني واللوائــح الرئيســية املُطبقــة علــى املعامــات التــي قــد تتضمــن البنــك الوطنــي. وقــد تســري قوانــني ولوائــح أخــرى 
بشــأن العقوبــات األخــرى، باإلضافــة إلــى تلــك املوضحــة أدنــاه، وفًقــا للواليــة القضائيــة )االختصاصــات القضائيــة( التــي يعمــل فيهــا البنــك الوطنــي وعمائــه.

األمم املتحدة 	. 

يتمتــع مجلــس األمــن التابــع لــألمم املتحــدة بســلطة يف طلــب فــرض أعضــاء األمم املتحــدة عقوبــات اقتصاديــة علــى احلكومــات واألشــخاص والكيانــات التــي 
أثــارت اســتهجان األمم املتحــدة. تقــوم جلنــة مكافحــة غســل األموال/متويــل اإلرهــاب التابعــة لســلطة النقــد الفلســطينية، بصفتهــا عضــًوا يف األمم املتحــدة، 
بشــكٍل عــام مبواءمــة سياســات العقوبــات اخلاصــة بهــا مــع قــرارات مجلــس األمــن التابــع لــألمم املتحــدة، ويتــم ســن هــذه املواءمــة يف الئحــة مبوجــب تعميمــات 

تصــدر عــن ســلطة النقــد الفلســطينية.

ــع لــألمم املتحــدة سلســلة مــن القــرارات املوجهــة ملكافحــة انتشــار األســلحة  ــات األخــرى لــألمم املتحــدة، أصــدر مجلــس األمــن التاب مــن بــني أهــداف العقوب
النوويــة وغيرهــا مــن األنشــطة غيــر املشــروعة التــي تقــوم بهــا بعــض الكيانــات اإليرانيــة. وتشــير إدارة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب التابعــة لســلطة 
النقــد الفلســطينية إلــى موقــع مجلــس األمــن التابــع لــألمم متحــدة باعتبــاره جــزء مــن تعميماتهــا يف هــذا الصــدد. تــرد تفاصيــل متطلبــات هــذه التعميمــات 
http://www.pma.ps/Default. وأي تعميمــات أخــرى مماثلــة صــادرة عــن ســلطة النقــد الفلســطينية مــن وقــٍت آلخــر علــى موقعهــا اإللكترونــي علــى

.aspx?tabid=854&language=en-US

العقوبات االقتصادية األمريكيةب. 

يختــص مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة التابــع لــوزارة اخلزانــة األمريكيــة )»OFAC«( بــإدارة وإنفــاذ القوانــني واللوائــح املعنيــة بفــرض عقوبــات اقتصاديــة 
ــد بشــكٍل أساســي  ــدان املســتهدفة، متت ــة واألمــن القومــي. وبالنســبة لبعــض البل ــون األمريكــي وأهــداف السياســة اخلارجي ــى أســاس إنفــاذ القان ــة عل وجتاري
عمليــات احلظــر التــي يفرضهــا مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة إلــى كل مــا يتعلــق باالتصــاالت االقتصاديــة أو التجاريــة غيــر املرخصــة مــع الدولــة وحكومتهــا 

وأهــداف العقوبــات املرتبطــة مبكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة.

باإلضافــة إلــى هــذه العقوبــات الشــاملة، يحتفــظ مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة أيًضــا بقوائــم لألفــراد والكيانــات املعينــني كرعايــا خاضعــني إلدرا	 خــاص 
ــني  ــار املهرب ــي املخــدرات وكب ــال، ُمهرب ــى ســبيل املث ــا اخلاضعــني إلدرا	 خــاص، عل ــرام معامــات معهــم. وتشــمل قائمــة الرعاي ــن يُحظــر إب )»SDN«( والذي
ــا  ــة والرعاي ــة األجنبي ــات اإلرهابي ــني إلدرا	 خــاص واملنظم ــني اخلاضع ــني العاملي ــني إلدرا	 خــاص، واإلرهاب ــني اخلاضع ــني إلدرا	 خــاص، واإلرهابي اخلاضع

اخلاضعــني إلدرا	 خــاص املدرجــني ألغــراض عــدم انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل.

ــون األمريكــي والسياســة  ــات اســتجابًة ألهــداف إنفــاذ القان ــات اخلاصــة بأهــداف العقوب ــة باســتمرار حتديــث التعيين ــة األصــول األجنبي ــى مكتــب مراقب يتول
اخلارجيــة واألمــن القومــي. وتتوفــر ملخصــات لبرامــج العقوبــات اخلاصــة مبكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة ومعلومــات البرامــج ذات الصلــة علــى موقــع مكتــب 

.https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs/pages/programs.aspx :مراقبــة األصــول األجنبيــة

نظــًرا لتعقيــد قواعــد العقوبــات املختلفــة، يجــب أال يحــاول املوظفــون تفســير أو تطبيــق أٍي مــن القوانــني أو اللوائــح ذات الصلــة علــى أي معاملــة دون   .1
التشــاور أواًل واحلصــول علــى التوجيهــات مــن مســؤول إدارة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

قانون العقوبات الشاملة ضد إيران واحملاسبية والتجريد من املمتلكات/لوائح العقوبات املالية ضد إيران	. 

يف 2 مايــو 2011، نشــرت وزارة اخلزانــة األمريكيــة )»اخلزانــة األمريكيــة«( عرًضــا بشــأن تقــدمي احلســاب املراســل األمريكــي اخلــاص بقانــون العقوبات الشاملة 
ضــد إيــران واحملاســبية والتجريــد مــن املمتلــكات لعــام CISADA«( 2010«(. ســيؤدي العــرض إلــى زيــادة كبيــرة يف قــدرة اخلزانــة األمريكيــة خــار	 أقاليمهــا 

علــى الوصــول إلــى املعلومــات املتعلقــة بالنشــاط املرتبــط بإيــران للبنــوك غيــر األمريكيــة التــي حتتفــظ بحســابات املراســلة األمريكيــة واالســتجابة لهــا.

ومبوجــب ذلــك، ميكــن للخزانــة األمريكيــة توجيــه البنــوك األمريكيــة لطلــب اعتمــادات )»اعتمــادات«( مــن البنــوك غيــر األمريكيــة احملــددة التــي حتتفــظ 
بحســابات مراســلة لهــا. واســتجابًة لطلــب االعتمــادات، يجــب علــى البنــك غيــر األمريكــي اإلشــارة إلــى مــا إذا كان:

يحتفــظ بــأي حســابات مراســلة بــأي عملــة مــع مؤسســات ماليــة مرتبطــة بإيــران والتــي يحددهــا مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة يف إطــار عقوباتــه . 	
 »IFSR« اخلاصــة مبكافحــة انتشــار األســلحة ومكافحــة اإلرهــاب )أي املؤسســات املاليــة املعينــة مبوجــب لوائــح العقوبــات املاليــة ضــد إيــران أو

اخلاصــة مبكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة(.

http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=854&language=en-US
http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=854&language=en-US
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs/pages/programs.aspx
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

أي حتويــات أمــوال بــأي عملــة يف غضــون الفتــرة املاضيــة التــي مدتهــا 90 يوًمــا تقوميًيــا فيمــا يتعلــق بــأي مؤسســة ماليــة محــددة يف لوائــح العقوبــات . 	
املاليــة ضــد إيــران، ســواًء كان نقــل هــذه األمــوال ينطــوي علــى حســاب مراســل أم ال.

أي حتويــات أمــوال بــأي عملــة يف غضــون الفتــرة املاضيــة التــي مدتهــا 90 يوًمــا تقوميًيــا فيمــا يتعلــق بشــخص أو كيــان معــني مــن مكتــب مراقبــة األصــول . 	
.)»IRGC«( األجنبيــة علــى أنــه ذو صلــة بقــوات حــرس الثورة اإلســامية يف إيــران

ــك املراســل األمريكــي ألي عاقــة حســاب  ــاء البن ــد أو إنه ــى تقيي ــب االعتمــاد إل ــة اســتجابًة لطل ــؤدي اإلفصاح/رفــض اإلفصــاح عــن أي معلومــات إدان قــد ي
مراســل مــع بنــك غيــر أمريكــي أو تقــدمي تقريــر نشــاط مشــبوه، اســتناًدا إلــى تقييــم البنــك األمريكــي القائــم علــى املخاطــر للوقائــع وسياســة البنــك. ويف هــذا 
الســياق، ميكــن ملكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة فــرض عقوبــات ضــد البنــك غيــر األمريكــي مبوجــب لوائــح العقوبــات املاليــة ضــد إيــران. عــاوًة علــى ذلــك، 
أي بنــك غيــر أمريكــي يقــدم معلومــات ُمضللــة أو غيــر صحيحــة عمــًدا إلــى البنــوك املراســلة األمريكيــة إلحالتهــا إلــى اخلزانــة األمريكيــة ينتهــك بذلــك التزامــه 

مبوجــب القانــون اجلنائــي األمريكــي.

يجــب أال يشــارك البنــك الوطنــي وفروعــه وشــركاته التابعــة يف املعامــات التــي تنتهــك العقوبــات األمريكيــة كمــا هــو مذكــور أعــاه بــأي طريقــة وإال قــد يتســبب 
ذلــك يف أن يشــكل أي بنــك مراســل أمريكــي أو طــرف آخــر أمريكــي انتهــاًكا لعقوبــة أمريكيــة.

العقوبات االقتصادية لالحتاد األوروبيد. 

يطبق االحتاد األوروبي العقوبات والتدابير التقييدية لبلدان وكيانات وأفراد ثالثة سعًيا وراء سياسته اخلارجية واألمنية املشتركة. وتتضمن عقوبات االحتاد 
األوروبي تدابير تنفذ االلتزام بلوائح مجلس األمن التابع لألمم املتحدة يف االحتاد األوروبي، والتي تُؤّثر على إجراءات االحتاد األوروبي املستقلة )أي التي 

تتجأوز نطاق قرارات األمم املتحدة(.

تســري لوائــح االحتــاد األوروبــي التــي تفــرض و/أو تنفــذ عقوبــات اقتصاديــة بشــكٍل مباشــر علــى جميــع الــدول األعضــاء يف االحتــاد األوروبــي وتؤثــر تأثيــًرا 
مباشــًرا عليهــا. وتســري التدابيــر علــى جميــع مواطنــي الــدول األعضــاء يف االحتــاد األوروبــي والكيانــات التــي مت تأسيســها أو تشــكيلها مبوجــب قانــون دولــة 
عضــو يف االحتــاد األوروبــي، وكذلــك جميــع األشــخاص والكيانــات التــي متــارس أعمــاالً يف االحتــاد األوروبــي، مبــا يف ذلــك مواطنــي الــدول غيــر التابعــة لاحتــاد 

األوروبــي.

األوروبــي  االحتــاد  بعقوبــات  املتعلقــة  العقوبــات  تطبيــق  مســؤولية  األوروبــي  االحتــاد  األعضــاء يف  الــدول  مــن  دولــة  كل  املختصــة يف  الســلطة  تتحمــل 
وإنفاذهــا وحتديدهــا. ويف اململكــة املتحــدة، يتــم حتقيــق ذلــك مــن خــال سلســلة مــن الصكــوك القانونيــة، وتقــع مســؤولية اإلدارة واإلنفــاذ علــى عاتــق 
وزارة  تنشــر  البريطانيــة.  اخلزانــة  وزارة  تديرهــا  والتــي  بهــا  خاصــة  مســتقلة  عقوبــات  أيًضــا  املتحــدة  اململكــة  وتعتمــد  البريطانيــة،  اخلزانــة  وزارة 
هــذه  تشــمل  املتحــدة.  واململكــة  األوروبــي  واالحتــاد  املتحــدة  األمم  ِقبــل  مــن  املدرجــة  املاليــة  العقوبــات  بأهــداف  موحــدة  قائمــة  البريطانيــة  اخلزانــة 
علــى:  اإلنترنــت  عبــر  متاحــة  وهــي  املتحــدة،  واململكــة  األوروبــي  لاحتــاد  احلاليــة  العقوبــات  قوائــم  يف  املذكــورة  والكيانــات  األفــراد  جميــع   القائمــة 

http://www.hm- treasury.gov.uk/fin_sanctions_index.htm	

بصفــة عامــة، يُعتبــر تقــدمي أي أمــوال أو »مــوارد اقتصاديــة« أو، يف بعــض الظــروف، خدمــات ماليــة )أو ذات صلــة( متاحــة بشــكٍل مباشــر أو غيــر مباشــر إلــى 
أو لصالــح أهــداف العقوبــات احملــددة )كمــا هــو ُمــدر	 يف وزارة اخلزانــة البريطانيــة( جرميــًة جنائيــًة. يتــم تعريــف مصطلــح »املــوارد االقتصاديــة« علــى نطــاٍق 

واســع، ويتضمــن األصــول مــن كل نــوع والتــي ميكــن اســتخدامها للحصــول علــى األمــوال أو الســلع أو اخلدمــات.

باإلضافــة إلــى احلظــر املفــروض علــى تقــدمي األمــوال واملــوارد االقتصاديــة لألهــداف املدرجــة، ثّمــة حظــر علــى أســلحة ذات صلــة باالحتــاد األوروبــي )واململكــة 
املتحــدة( وغيرهــا مــن أشــكال احلظــر علــى الصــادرات املفروضــة علــى دول معينــة وبنــك اســتثماري فيمــا يتعلــق بالكيانــات و/أو القطاعــات االقتصاديــة يف 

بعــض الواليــات القضائيــة.

قائمة العقوبات احمللية وقوائم التجميد احمللية التابعة لسلطة النقد الفلسطينية	. 

متتلــك ســلطة النقــد الفلســطينية وجلانهــا ووحداتهــا املُشــكلة قانونًيــا ســلطة طلــب فــرض العقوبــات االقتصاديــة علــى احلكومــات واألشــخاص والكيانــات التــي 
أثــارت االســتهجان الفلســطيني/الدولي. تقــوم فلســطني، بصفتهــا عضــًوا يف األمم املتحــدة، بشــكٍل عــام مبواءمــة سياســات العقوبــات اخلاصــة بهــا مــع قــرارات 
مجلــس األمــن التابــع لــألمم املتحــدة، ويتــم ســن هــذه املواءمــة يف الئحــة مبوجــب تعميمــات تصــدر عــن اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب 

التابعــة لســلطة النقــد الفلســطينية.

مــن بــني أهــداف العقوبــات األخــرى لــألمم املتحــدة، أصــدر مجلــس األمــن التابــع لــألمم املتحــدة سلســلة مــن القــرارات املوجهــة ملكافحــة انتشــار األســلحة النوويــة 

قائمة وزارة اخلزانة البريطانية اخلاصة باململكة املتحدة  .2

http://www.hm-treasury.gov.uk/fin_sanctions_index.htm
http://www.hm-treasury.gov.uk/fin_sanctions_index.htm


59
البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

وغيرهــا مــن األنشــطة غيــر املشــروعة التــي تقــوم بهــا بعــض الــدول. مت تعميــم القــرارات مــن ِقبــل وحــدة املتابعــة املاليــة التابعــة لســلطة النقــد الفلســطينية وقــد 
أصــدرت بعًضــا منهــا يف هــذا الصــدد. تتوفــر تفاصيــل متطلبــات هــذه التعميمــات وأي تعميمــات أخــرى مماثلــة صــادرة مــن وقــٍت آلخــر لــدى إدارات االمتثــال 

ومكافحــة غســل األموال/متويــل اإلرهــاب يف البنــك الوطنــي.

يلتــزم أيًضــا البنــك الوطنــي بقائمــة التجميــد احملليــة الصــادرة عــن جلنــة مكافحــة غســل األموال/متويــل اإلرهــاب التابعــة لســلطة النقــد الفلســطينية، وتُرفــق 
أدنــاه قائمــة التجميــد احلاليــة كملحــق. 

يجب حتديث هذه القائمة بصفة دورية من ِقبل إدارة مكافحة غسل األموال/متويل اإلرهاب التبعة للبنك لضمان أنها ُمحدثة. 

قائمة التجميد احمللية احلالية للجنة مكافحة غسل األموال/متويل اإلرهاب الفلسطينية التابعة لسلطة النقد الفلسطينية ديسمبر 2019و. 

http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=			&language=en-US :المصدر

http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=866&language=en-US
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سياسة وإجراءات العقوبات االقتصادية
تكملة 1: موظفو البنك الوطني الذين هم مواطنون أمريكيون

السياسة. 	
ميتثــل موظفــو البنــك الوطنــي وفروعــه وشــركاته الفرعيــة، والذيــن هــم موظفــون مــن املواطنــني أو األجانــب املقيمــني يف الواليــات املتحــدة مت توظيفهــم مــن 
ِقبــل البنــك أو يعملــون لديــه يف أي مــكان يقــع فيــه لعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة، كمــا يجــب أن ميتثــل لذلــك جميــع املوظفــني عنــد زيــارة الواليــات 
املتحــدة. حتظــر عقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة علــى أي شــخص أمريكــي املوافقــة علــى أو املســاعدة يف أو متويــل أو تســهيل أي معاملــة يتــم إبرامهــا 
مــن ِقبــل طــرف ثالــث )علــى ســبيل املثــال: مكتــب/ فــرع غيــر أمريكــي( إذا كانــت العقوبــات الســارية حتظــر علــى أي مواطــن أمريكــي املشــاركة مباشــرة يف أي 
معاملــة مــن هــذا النــوع. بالتالــي يتــم إعفــاء ومنــع املوظفــني األمريكيــني مــن املوافقــة علــى أو املســاعدة يف أو متويــل أو تســهيل أي معاملــة يتــم إبرامهــا مــن ِقبــل 
طــرف ثالــث والتــي حتظــر عقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة علــى املواطنــني األمريكيــني إجرائهــا مباشــرًة. يجــب أال تشــرك الفروع/املكاتــب موظفــني 

مــن املواطنــني أو األجانــب املقيمــني يف الواليــات املتحــدة أو أي طــرف مقابــل أمريكــي أو النظــام املالــي األمريكــي يف أي معاملــة كهــذه.

التعريف. 	
ف املواطنون واألجانب املقيمون يف الواليات املتحدة وجميع األشخاص يف الواليات املتحدة على أنهم: يُعرَّ

أي شخص يقيم )بصفة دائمة أو مؤقتة( يف الواليات املتحدة يعمل لدى أٍي من البنك الوطني أو فروعه أو شركاته الفرعية.أ. 

ــة ب.  ــك اجلنســية املزدوجــة( أو البطاق ــة )مبــا يف ذل ــة ويحمــل اجلنســية األمريكي ــي أو فروعــه أو شــركاته الفرعي ــك الوطن ــدى البن أي شــخص يعمــل ل
»اخلضــراء« اخلاصــة باألجانــب املقيمــني يف الواليــات املتحــدة.

تبني السياسة. 	
تســري القواعــد التاليــة علــى موظفــي البنــك الوطنــي وفروعــه وشــركاته الفرعيــة الذيــن هــم مواطنــني أمريكيــني وأجانــب مقيمــني يف الوأليــات املتحــدة وجميــع 

األشــخاص يف الواليــات املتحــدة:

يُحظــر اتخــاذ أو تقــدمي مشــورة بشــأن أو دعــم أو التصديــق علــى أو إجــازة أو تســهيل أي قــرار أو توصيــة تتعلــق بــأي نشــاط خاضــع لعقوبــات مكتــب أ. 
مراقبــة األصــول األجنبيــة أو املشــاركة يف أي مناقشــة أو حتليــل أو تخطيــط ينطــوي علــى نشــاط خاضــع لعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة.

يُحظر تنفيذ أي وظيفة ُمعاجلة أو إدارية فيما يتعلق بالنشاط اخلاضع لعقوبات مكتب مراقبة األصول األجنبية.ب. 

يُحظر إحالة أي نشاط خاضع لعقوبات مكتب مراقبة األصول األجنبية إلى مواطن أمريكي أو غير أمريكي.ت. 

يُحظر توجيه أي مراسات خطية متعلقة بنشاط متأثر أو نسخها إلى أي موظف أمريكي.	. 

حظر مشاركة املوظفني من املواطنني واألجانب املقيمني يف الواليات املتحدة يف أي نشاط خاضع لعقوبات مكتب . 	
مراقبة األصول األجنبية

إذا ُطلــب مــن موظفــي البنــك الوطنــي وفروعــه وشــركاته الفرعيــة الذيــن هــم مواطنــني أو أجانــب مقيمــني يف الواليــات املتحــدة اتخــاذ أو تقــدمي املشــورة بشــأن أو دعــم  	--
أو التصديــق علــى أو إجــازة أو تســهيل أي قــرار أو توصيــة تتعلــق بنشــاط خاضــع لعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة أو املشــاركة يف أي مناقشــة أو حتليــل أو 
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تخطيــط يتعلــق بنشــاط خاضــع لعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة، يجــب عليهــم االمتنــاع فــوًرا عــن ذلــك وإبــاغ مديرهــم املباشــر بأســباب االمتنــاع.

إذا كان أحــد املوظفــني مــن املواطنــني أو األجانــب املقيمــني يف الواليــات املتحــدة عضــًوا يف جلنــة قــد تتخــذ أو تقــدم مشــورة بشــأن أو تدعــم أو تصــدق علــى أو جُتيــز أو  	--
تُســهل أي قــرار أو توصيــة تتعلــق بنشــاط خاضــع لعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة أو تشــارك يف أي مناقشــة أو حتليــل أو تخطيــط ينطــوي علــى أي نشــاط 
خاضــع لعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة، فإنــه يجــب عليــه االمتنــاع عــن املشــاركة يف أٍي مــن األنشــطة أعــاه وكذلــك التصويــت عليهــا يف االجتمــاع. عندمــا 
يكــون أحــد املوظفــني مــن املواطنــني واألجانــب املقيمــني يف الواليــات املتحــدة حاضــًرا بشــكٍل فعلــي يف االجتمــاع، يجــب عليــه مغــادرة القاعــة. عندمــا يحضــر املوظفــون 
مــن املواطنــني أو األجانــب املقيمــني يف الواليــات املتحــدة عبــر رابــط فيديــو، يجــب عليهــم مغــادرة الغرفــة عندمــا يتعلــق األمــر مبناقشــة النشــاط اخلاضــع لعقوبــات 
مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة. ويجــب أن تســجل محاضــر أي اجتمــاع تتعامــل مــع النشــاط اخلاضــع لعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة أن املوظفــني مــن 

املواطنــني واألجانــب املقيمــني يف الواليــات املتحــدة قــد امتنعــوا وتغيبــوا طــوال فتــرة املناقشــة والتصويــت.

يف حــاِل كان لــدى أحــد املوظفــني مــن املواطنــني أو األجانــب املقيمــني يف الواليــات املتحــدة مســؤولية إداريــة عــن قســم أو إدارة أو وحــدة قــد تنطــوي مســؤولياتها علــى  	--
نشــاط خاضــع لعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة:

أ يجــب أن يتــم تنفيــذ جميــع املســؤوليات املتعلقــة بالنشــاط اخلاضــع لعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة مــن ِقبــل أعضــاء آخريــن يف هــذا القســم أو 	.
اإلدارة أو الوحــدة الذيــن ليســوا موظفــني مــن املواطنــني أو األجانــب املقيمــني يف الواليــات املتحــدة.

أ يجــب علــى مرؤوســي املواطنــني أو األجانــب املقيمــني يف الواليــات املتحــدة الذيــن يتعاملــون مــع النشــاط اخلاضــع لعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة 	.
رفــع التقاريــر وتلقــي التوجيهــات فيمــا يتعلــق بالنشــاط اخلاضــع لعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة مــن املوظــف األول التالــي يف التسلســل اإلداري 
األعلــى مــن املوظــف املواطــن أو األجنبــي املقيــم يف الواليــات املتحــدة، والــذي ال يعــد موظًفــا مواطًنــا أو أجنبًيــا مقيًمــا يف الوأليــات 

املتحــدة )أو مــن عضــو آخــر مــن املوظفــني غيــر األمريكيــني حســبما يعينــه هــذا املوظــف األول التالــي(.

أ فيمــا يتعلــق بتحديــد األهــداف للمرؤوســني، ال يضــع املوظفــني مــن املواطنــني أو األجانــب املقيمــني يف الواليــات املتحــدة أي هــدف يتعلــق بشــكٍل خــاص بــأي 	.
أنشــطة خاضعــة لعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة، ولكــن قــد يأخــذوا يف احلســبان النظــر يف األداء الســابق للمرؤوســني الذيــن ليســوا موظفــني مــن 
املواطنــني أو األجانــب املقيمــني يف الواليــات املتحــدة فيمــا يتعلــق باألنشــطة اخلاضعــة لعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة يف إجــراء مراجعــات األداء.

ــة أو نســخها إلــى أي موظــف مواطــن أمريكــي أو  --- ــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبي ــة متعلقــة بــأي أنشــطة خاضعــة لعقوب ــه أي مراســات خطي يجــب عــدم توجي
أجنبــي مقيــم.

حظر إحالة النشاط اخلاضع لعقوبات مكتب مراقبة األصول األجنبية إلى أي موظف من غير املواطنني أو . 	
األجانب املقيمني يف الواليات املتحدة

إذا تلقــى أحــد املوظفــني مــن غيــر املواطنــني أو األجانــب املقيمــني يف الواليــات املتحــدة أي اتصــال بشــأن أي نشــاط خاضــع لعقوبــات مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة، فيجــب 
عليــه عــدم توجيــه االتصــال أو موضوعــه أو الشــخص الــذي يقــوم باالتصــال إلــى أي شــخص آخــر، ولكــن ينبغــي أن يبلــغ املوظــف األول التالــي يف التسلســل اإلداري األعلــى منــه 

والــذي هــو موظــف مــن غيــر املواطنــني أو األجانــب املقيمــني يف الواليــات املتحــدة باالتصــال، دون تقــدمي أي توصيــة أو تعليــق نوعــي بشــأن االتصــال.

اإلعفاءات اخلاصة. 	
يجــوز منــح إعفــاءات خاصــة ملوظفــني مــن البنــك الوطنــي وفروعــه وشــركاته الفرعيــة الذيــن هــم مواطنــني وأجانــب مقيمــني يف الواليــات املتحــدة فيمــا يتعلــق ببعــض الــدول 

اخلاضعــة لعقوبــات أمريكيــة رهًنــا باملوافقــة اخلطيــة مــن جلنــة مخاطــر االمتثــال.

يحتفظ مسؤول وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بسجٍل لإلعفاءات وصور من املوافقات اخلطية على أٍي من هذه اإلعفاءات.
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سياسة وإجراءات العقوبات االقتصادية
تكملة 	: موظفو البنك الوطني الذين هم أشخاص في االتحاد األوروبي

السياسة. 	
ميتثــل موظفــو البنــك الوطنــي وفروعــه وشــركاته الفرعيــة، الذيــن هــم أشــخاص يف االحتــاد األوروبــي موظفــون مــن ِقبــل البنــك الوطنــي أو يعملــون لديــه يف أي 
مــكان لعقوبــات االحتــاد األوروبــي، بفــرض عقوبــات االحتــاد األوروبــي، كمــا يجــب علــى جميــع موظفــي االمتثــال لهــا عنــد زيــارة الــدول األعضــاء يف االحتــاد 
األوروبــي. حتظــر عقوبــات االحتــاد األوروبــي علــى أي شــخص يف االحتــاد األوروبــي املوافقــة علــى أو املســاعدة يف أو متويــل أو تســهيل أي معاملــة يتــم إبرامهــا 
ــى أي شــخص يف االحتــاد  ــات الســارية حتظــر عل ــت العقوب ــي( إذا كان ــال، مكتب/فــرع ليــس عضــًوا باالحتــاد األوروب ــى ســبيل املث ــث )عل ــل طــرف ثال مــن ِقب
األوروبــي املشــاركة مباشــرًة يف أي معاملــة مــن هــذا النــوع. بالتالــي يتــم إعفــاء ومنــع املوظفــني يف االحتــاد األوروبــي مــن املوافقــة علــى أو املســاعدة يف أو متويــل 
أو تســهيل أي معاملــة يتــم إبرامهــا مــن ِقبــل طــرف ثالــث والتــي حتظــر عقوبــات االحتــاد األوروبــي علــى األشــخاص يف االحتــاد األوروبــي إجرائهــا مباشــرًة. يجــب 
أال تُشــرك فروع/مكاتــب البنــك موظفــني يف االحتــاد األوروبــي أو أي طــرف مقابــل باالحتــاد األوروبــي أو النظــام املالــي لاحتــاد األوروبــي يف أي معاملــة كهــذه.

التعريف. 	
يُعرف الشخص يف االحتاد األوروبي بأنه:

أي شخص داخل أراضي االحتاد األوروبي.أ( 

أي شخص داخل أو خار	 االحتاد والذي يعتبر مواطًنا يف إحدى الدول األعضاء.ب( 

أي شخص أو كيان أو هيئة قانونية يتم تأسيسها أو تشكيلها مبوجب قانون إحدى الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي.ت( 

أي شخص أو كيان أو هيئة قانونية فيما يتعلق بأي أعمال تتم كلًيا أو جزئًيا داخل االحتاد األوروبي.	( 

تبني السياسة. 	
تسري القواعد التالية على موظفي البنك الوطني وفروعه وشركاته الفرعية الذين هم أشخاص يف االحتاد األوروبي:

يُحظــر اتخــاذ أو تقــدمي مشــورة بشــأن أو دعــم أو التصديــق علــى أو إجــازة أو تســهيل أي قــرار أو توصيــة تتعلــق بنشــاط خاضــع لعقوبــات االحتــاد األوروبــي أ( 
أو املشــاركة يف أي مناقشــة أو حتليــل أو تخطيــط ينطــوي علــى نشــاط خاضــع لعقوبــات االحتــاد األوروبــي.

يُحظر تنفيذ أي وظيفة ُمعاجلة أو إدارية فيما يتعلق بنشاط خاضع لعقوبات االحتاد األوروبي.ب( 

يُحظر إحالة أي نشاط خاضع لعقوبات االحتاد األوروبي إلى شخص ليس يف االحتاد األوروبي.ت( 

يُحظر توجيه أي مراسات خطية متعلقة بنشاط خاضع للعقوبات أو نسخها إلى أي شخص يف االحتاد األوروبي.	( 

حظر مشاركة املوظفني يف االحتاد األوروبي يف أي نشاط خاضع لعقوبات االحتاد األوروبي. 	
إذا ُطلــب مــن موظفــي البنــك الوطنــي وفروعــه وشــركاته الفرعيــة الذيــن هــم أشــخاص يف االحتــاد األوروبــي اتخــاذ أو تقــدمي املشــورة بشــأن أو دعــم 
أو التصديــق علــى أو إجــازة أو تســهيل أي قــرار أو توصيــة تتعلــق بنشــاط خاضــع لعقوبــات االحتــاد األوروبــي أو املشــاركة يف أي مناقشــة أو حتليــل أو 

تخطيــط يتعلــق بنشــاط خاضــع لعقوبــات االحتــاد األوروبــي، يجــب عليهــم االمتنــاع فــوًرا عــن ذلــك وإبــاغ مديرهــم املباشــر بأســباب االمتنــاع.



63
البنك الوطني

دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

إذا كان أحــد املوظفــني مــن مواطنــي االحتــاد األوروبــي عضــًوا يف جلنــة قــد تتخــذ أو تقــدم مشــورة بشــأن أو تدعــم أو تصــدق علــى أو جُتيــز أو تُســهل  -1	
أي قــرار أو توصيــة تتعلــق بنشــاط خاضــع لعقوبــات االحتــاد األوروبــي أو تشــارك يف أي مناقشــة أو حتليــل أو تخطيــط ينطــوي علــى أي نشــاط خاضــع 
لعقوبــات االحتــاد األوروبــي، فإنــه يجــب عليــه االمتنــاع عــن املشــاركة يف أٍي مــن األنشــطة أعــاه وكذلــك التصويــت عليهــا يف االجتمــاع. عندمــا يكــون 
أحــد املوظفــني يف االحتــاد األوروبــي حاضــًرا بشــكٍل فعلــٍي يف االجتمــاع، يجــب أن يغــادر القاعــة. عندمــا يحضــر املوظفــون يف االحتــاد األوروبــي عبــر 
رابــط فيديــو، يجــب عليهــم مغــادرة الغرفــة عندمــا يتعلــق األمــر مبناقشــة النشــاط اخلاضــع لعقوبــات االحتــاد األوروبــي. يجــب أن تســجل محاضــر 
ــرة املناقشــة  أي اجتمــاع تتعامــل مــع النشــاط اخلاضــع لعقوبــات االحتــاد األوروبــي أن املوظفــني يف االحتــاد األوروبــي قــد امتنعــوا وتغيبــوا طــوال فت

والتصويــت.

يف حــاِل كان لــدى أحــد املوظفــني يف االحتــاد األوروبــي مســؤولية إداريــة عــن قســم أو إدارة أو وحــدة قــد تتضمــن مســؤولياتها أنشــطة خاضعــة لعقوبــات  	1	
االحتــاد األوروبي:

يجــب أن يتــم تنفيــذ جميــع املســؤوليات املتعلقــة باألنشــطة اخلاضعــة لعقوبــات االحتــاد األوروبــي مــن ِقبــل أعضــاء آخريــن يف هــذا القســم أو أ. 
اإلدارة أو الوحــدة ليســوا موظفــني يف االحتــاد األوروبــي.

يجــب علــى مرؤوســي األشــخاص يف االحتــاد األوروبــي الذيــن يتعاملــون مــع نشــاط خاضــع لعقوبــات االحتــاد األوروبــي رفــع التقاريــر وتلقــي ب. 
التوجيهــات فيمــا يتعلــق بالنشــاط اخلاضــع لعقوبــات االحتــاد األوروبــي مــن املوظــف األول التالــي يف التسلســل اإلداري األعلــى مــن املوظــف يف 
االحتــاد األوروبــي، والــذي ال يعــد موظًفــا يف االحتــاد األوروبــي )أو مــن عضــو آخــر مــن املوظفــني الذيــن ليســوا أشــخاًصا يف االحتــاد األوروبــي 

حســبما يعينــه هــذا املوظــف األول التالــي(.

ــة ت.  ــأي أنشــطة خاضع ــق بشــكٍل خــاص ب ــي أي هــدف يتعل ــد األهــداف للمرؤوســني، ال يضــع املوظفــون يف االحتــاد األوروب ــق بتحدي فيمــا يتعل
لعقوبــات االحتــاد األوروبــي، ولكــن قــد يأخــذوا يف احلســبان النظــر يف األداء الســابق للمرؤوســني الذيــن ليســوا موظفــني يف االحتــاد األوروبــي 

فيمــا يتعلــق باألنشــطة اخلاضعــة لعقوبــات االحتــاد األوروبــي يف إجــراء مراجعــات األداء.

يُحظر توجيه أي مراسات خطية متعلقة بنشاط خاضع لعقوبات االحتاد األوروبي أو نسخها إلى أي شخص من االحتاد األوروبي. 	1	

حظر إحالة النشاط اخلاضع لعقوبات االحتاد األوروبي إلى أي موظف ليس شخًصا من االحتاد األوروبي. 	
إذا تلقــى أحــد املوظفــني الــذي ليــس شــخًصا مــن االحتــاد األوروبــي أي اتصــال بشــأن أي نشــاط خاضــع لعقوبــات االحتــاد األوروبــي، فيجــب عليــه عــدم إعــادة 
توجيــه االتصــال أو موضوعــه أو الشــخص الــذي يقــوم باالتصــال إلــى أي شــخص آخــر، ولكــن ينبغــي أن يبلــغ املوظــف األول التالــي يف التسلســل اإلداري األعلــى 

منــه والــذي هــو ليــس شــخًصا مــن االحتــاد األوروبــي باالتصــال، دون تقــدمي أي توصيــة أو تعليــق نوعــي بشــأن االتصــال.

اإلعفاءات اخلاصة. 	
يجــوز منــح إعفــاءات خاصــة ملوظفــني مــن البنــك الوطنــي وفروعــه وشــركاته الفرعيــة الذيــن هــم أشــخاص مــن االحتــاد األوروبــي فيمــا يتعلــق ببعــض الــدول 
اخلاضعــة لعقوبــات االحتــاد األوروبــي رهًنــا باملوافقــة اخلطيــة مــن جلنــة مخاطــر االمتثــال. يحتفــظ رئيــس إدارة مكافحــة غســل األموال/متويــل اإلرهــاب ومديــر 

املخاطــر بســجٍل لإلعفــاءات وصــور مــن املوافقــات اخلطيــة اخلاصــة بــأٍي مــن هــذه اإلعفــاءات.
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االحتفاظ بالسجالت. 	

مقدمة -1	

ــا للقانــون املعمــول بــه )مثــل: القانــون التجــاري ومتطلبــات ســلطة النقــد الفلســطينية بشــأن  يجــب علينــا احلفــاظ علــى دقــة الســجات واالحتفــاظ بهــا وفًق
االحتفــاظ بالســجات ملــدة ال تقــل عــن 10 ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء عاقــة العمــل(، ويجــب أن تكــون الســجات والبيانــات واملعلومــات التــي ميلكهــا ويجمعهــا 
ويســتخدمها ويديرهــا البنــك الوطنــي دقيقــة وكاملــة. يتحمــل كل موظــف املســؤولية بصفــة شــخصية عــن ســامة املعلومــات والتقاريــر والســجات اخلاضعــة 
ــا للمعاييــر  ــا إعــداد البيانــات املاليــة وفًق لســيطرته. يجــب االحتفــاظ بالســجات بتفاصيــل كافيــة بحيــث تعكــس بدقــة جميــع معامــات البنــوك. يجــب دائًم
الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة ومتطلبــات ســلطة النقــد الفلســطينية، وأن متثــل بشــكٍل منصــف، يف جميــع اجلوانــب اجلوهريــة، الظــروف والنتائــج املاليــة 

للبنــك الوطنــي وفًقــا لتلــك املعاييــر.

يُعــد االحتفــاظ بالســجات والوثائــق أحــد مجــاالت االمتثــال الهامــة ذات الصلــة بجميــع وحــدات أعمــال البنــك الوطنــي ووظائفــه. يجــب االحتفــاظ مبجموعــة 
كبيــرة مــن الوثائــق والســجات لفتــرات معينــة بهــدف:

· االمتثال للحد األدنى من املتطلبات القانونية.	

· أن تكون متاحة لاستخدام يف حالة أي تقاضي يف املستقبل.	

متطلبات فترة االحتفاظ 	1	

ــع  ــاظ بجمي ــة.. يجــب االحتف ــع املؤسســات املالي ــاظ بالســجات جلمي ــر االحتف ــى مــن معايي ــم )20( لســنة 2015 احلــد األدن يحــدد املرســوم الفلســطيني رق
ــة بحفــظ  ــى سياســات ذات صل ــة عل ــوي وحــدات األعمــال الفردي ــة العمــل. حتت ــاء عاق ــخ انته ــل عــن عشــرة ســنوات مــن تاري ــدة ال تق ــة مل الســجات البنكي
الســجات؛ ويجــب االحتفــاظ بالســجات وفًقــا لتلــك السياســات. باإلضافــة إلــى ذلــك، يُحظــر إتــاف أي ســجات يحتمــل أن تكــون ذات صلــة بــأي انتهــاك 

ــق أو ُمهــدد أو متوقــع. ــق أو إجــراء حكومــي ُمعل ــة أو حتقي ــون أو دعــوى قضائي لقان

يف ما يلي اهم الوثائق والسجات التي يجب االحتفاظ بها ملدة ال تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء عاقة العمل:

النســخة األصليــة أو نســخة طبــق األصــل عــن كافــة املســتندات ســجات البيانــات واملعلومــات يتــم احلصــول عليهــا يف ســياق إجــراءات العنايــة الواجبــة ( 1
وإجــراءات التعــرف والتحقــق الــواردة يف هــذا الدليــل، مبــا يشــمل معلومــات التعــرف والتحقــق مــن هويــة العميــل و/أو املســتفيد احلقيقــي و/أو األشــخاص 

الذيــن ميثلــون العميــل يف إجــراء املعامــات بالنيابــة عنــه أو األطــراف األخــرى املتصلــة بالعميــل.

ــة واملشــددة أو ( 2 ــة الواجب ــا مــن خــال إجــراءات العناي ــي مت احلصــول عليه ــل والت ــل أو املســتفيد احلقيقــي للعمي ــة بالنســبة للعمي ــة معلومــات إضافي أي
ــة املســتمرة. املتابع

النســخة األصليــة و/أو صــورة طبــق األصــل عــن املســتندات وســجات البيانــات واملعلومــات اخلاصــة بغــرض وطبيعــة العاقــة البنكيــة مــع العميــل حيثمــا ( 3
امكــن ذلــك.

النســخة األصليــة و/أو صــورة طبــق األصــل مــن املســتندات والســجات ذات العاقــة بحســاب العميــل ) مثــل منــوذ	 فتــح احلســاب( واملراســات التــي ( 4
متــت مــع العميــل أو املســتفيد احلقيقــي للعميــل والتــي يجــب أن تتضمــن باحلــد األدنــى إجــراءات العنايــة الواجبــة والتغييــرات اجلوهريــة املتعلقــة بنشــاط 

احلساب.
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نظام أرشفة إلكتروني 	1	

إن عمليــة االحتفــاظ وأرشــفة الســجات والوثائــق وســرعة اســترجاع تلــك الوثائــق امــراً ضروريــاً ومتطلبــاً قانونيــاً وحرصــاً مــن البنــك علــى االلتــزام بذلــك يوجــد 
لــدى البنــك نظــام إلكترونــي ألرشــفة الســجات والوثائــق وذلــك بهــدف التأكــد ممأيلــي:

مراجعة وتتبع انتقال األموال من خال البنك إلى أي عميل أو إلى مستفيد حقيقي.( 1

القدرة على حتديد والتعرف على أي عميل أو مستفيد حقيقي.( 2

سرعة االستجابة لطلبات سلطة النقد وجهات االختصاص من خال تزويدهم بالوثائق واملستندات املطلوبة.( 3

االمتثال للمتطلبات القانونية حلفظ السجات والوثائق.( 4

ــل . 	 ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــة بمكافح ــن الخاص ــال للقواني ــدم االمتث ــال ع ــي ح ــات ف العقوب
ــاب اإلره

يف ما يلي ملخص للعقوبات املفروضة من خال القانون رقم )20( لسنة 2015:

مادة )38( اإلعفاء من العقوبة -1	

يعفى من العقوبة املقررة يف هذا القرار بقانون كل من بادر من اجلناة بإباغ الوحدة عن جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب قبل علمها بها أو أي من 
السلطات املختصة، فإذا حصل اإلباغ بعد العلم باجلرمية تعني لإلعفاء أن يكون من شان اإلباغ ضبط باقي اجلناة أو األموال محل اجلرمية.

مادة )39( عقوبة الشخص االعتباري 	1	

يعاقب الشخص االعتباري يف األحوال التي يرتكب فيها جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب ودون اإلخالل مبسؤولية الشخص الطبيعي التابع له . -
بغرامة ال تقل 10.000 دينار أردني وال تزيد على 200.000 ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العمالت املتداولة.

يعاقب املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري املخالف بالعقوبة املقررة مبوجب أحكام الفقرتني 1 ،2 من املادة )37( من هذا القانون، والفقرة . 	
)1( من املادة )43( من هذا القانون، إذا تبني علمه بها أو كانت اجلرمية قد وقعت بسبب إخالله بواجبات وظيفته.

يكون الشخص االعتباري مسؤواًل بالتضامن عن الوفاء مبا يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت اجلرمية التي وقعت مخالفة ألحكام هذا . 	
القانون قد ارتكبت من أحد العاملني باسمه ولصاحله.

مادة )43( عقوبة جرمية متويل اإلرهاب 	1	

يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن 5 ســنوات وبغرامــة ماليــة ال تقــل عــن 50.000 دينــار مــع مصــادرة جميــع الوســائط املســتخدمة أو املنــوي اســتخدامها . -
يف اجلرميــة، كل مــن ارتكــب أو شــرع يف ارتــكاب جرميــة متويــل اإلرهــاب املنصــوص عليهــا يف الفقــرات 4 ،5 ،6 مــن املــادة )2( مــن هــذا القــرار بقانــون، 

ويعاقــب الشــريك واملتدخــل واحملــّرض بــذات العقوبــة املقــررة للفاعــل األصلــي.

يعاقــب كل مــن ميتنــع عــن تنفيــذ أي مــن أحــكام املــواد )6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،14 ،29( مــن هــذا القــرار بقانــون، باحلبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد علــى . 	
3 ســنوات أو بغرامــة ال تقــل عــن 5.000 دينــار اردنــي وال تزيــد علــى 100.000 دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة أو بكلتــا هاتــني العقوبتــني.

يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام املادتــني )16 و29( مــن هــذا القــرار بقانــون، باحلبــس مــدة ال تقــل  عــن 3 أشــهر وال تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة ال تقــل عــن . 	
1.000 دينــاراً أردنيــاً وال تزيــد علــى 10.000 دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة أو بكلتــا هاتــني العقوبتــني.

يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام املــادة )35( مــن هــذا القــرار بقانــون بغرامــة ال تزيــد عــن10% مــن قيمــة األمــوال غيــر املصــرح أو عنــد اإلفصــاح أو اإلقــرار . 	
الــكاذب عنهــا، وتضاعــف العقوبــة يف حــال تكــرار املخالفة.

.للمحكمــة منــع األشــخاص الذيــن تثبــت إدانتهــم باملخالفــة ألحــكام املــواد املنصــوص عليهــا يف الفقــرة 2 مــن هــذه املــادة، باحلرمــان املؤقــت أو الدائــم 	. 
مــن ممارســة عملــه.
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مادة )44( عقوبة مخالفة أحكام القرار بقانون 	1	

كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القــرار بقانــون أو أيــة أنظمــة أو تعليمــات صــادرة مبوجبــه، والــذي ال يلتــزم عــن عمــد أو بدافــع مــن اإلهمــال باالمتثــال لهــذه ( 1
االلتزامــات، يتعــني علــى الســلطة املشــرفة حــال اكتشــافها لهــذه املخالفــة مــن قبــل املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غيــر املاليــة اتخــاذ اإلجــراءات 

وفــرض أي مــن العقوبــات اآلتيــة: 

التنبيه باالمتثال لتعليمات محددة. أ. 

رفــع تقاريــر دوريــة مــن قبــل املؤسســات املاليــة واألعمــال واملهــن غيــر املاليــة حــول التدابيــر التــي تنفذهــا أو تشــير هــذه التقاريــر إلــى االمتثــال ب. 
للتعليمــات احملــددة.

اإلنذارات اخلطية.ت. 

فرض غرامة ال تقل قيمتها عن 1.000 دينار أردني وال تزيد على 50.000 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة.	. 

حرمان األفراد من التوظيف يف املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية.	. 

استبدال أو تقييد الصاحيات املمنوحة للمديرين أو الرؤساء أو املالكني املسيطرين، مبا يف ذلك تعيني مدير خاص.ح. 

فرض تعليق أو تقييد أو سحب الترخيص ومنع االستمرار يف العمل أو املهنة.	. 

ألغراض إطاع اجلمهور يجوز نشر املعلومات حول اإلجراءات املتخذة مبوجب الفقرة 1 من هذه املادة.( 2

الشركات والمؤسسات المالية التابعة للبنك الوطني. 	
تقوم وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف البنك الوطني مبا يلي:

بالتأكــد مــن أن جميــع الشــركات التابعــة لديهــا سياســات وإجــراءات مكافحــة غســل أمــوال ومتويــل إرهــاب كأحــد أدنــى مماثلــة لسياســات إجــراءات ( 1
البنــك الوطنــي مبــا يف ذلــك األنظمــة اإللكترونيــة.

االطاع على تقارير الدورية الصادرة عن وحدات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف تلك الشركات التابعة.( 2

االطاع على تقارير التدقيق الداخلي اخلاصة بزيارات فحص مدى فعالية سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال يف تلك الشركات.( 3

االطاع على التقارير اخلاصة بزيارات اجلهات الرقابية واخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.( 4

ــل اإلرهــاب يف الشــركات التابعــة ملناقشــة آخــر التطــورات يف ( 5 ــى األقــل مــرة واحــدة ســنوياً مــع مســؤولي مكافحــة غســل األمــوال ومتوي االجتمــاع عل
ــة. ــر السياســات واإلجــراءات احلالي ــة تطوي ــل اإلرهــاب وآلي مجــاالت مكافحــة غســل األمــوال ومتوي

التدريب على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 		
	همية التدريب  	1		

يُعــد التدريــب مصــدر رئيســي يف بنــاء مؤسســة ماليــة تصبــح فيهــا مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب جــزءاً مــن بيئــة العمــل. يركــز البنــك الوطنــي بشــكٍل 
ــى  ــه التدريــب عل ــم توجي ــع املســتويات. ويت ــى جمي ــل اإلرهــاب عل ــى يف مجــاالت مكافحــة غســل األمــوال ومتوي ــى تقــدمي التثقيــف مــن الدرجــة األول ــر عل كبي
مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب لتزويــد األشــخاص بالتوعيــة والتوجيهــات التــي يحتاجونهــا مــن أجــل العمــل علــى نحــٍو فعــال وُمربــح داخــل البيئــة 

األخاقيــة والتنظيميــة للبنــك. ويهــدف التدريــب إلــى تزويــد كل فــرد يعمــل يف البنــك الوطنــي بوســائل لتحقيــق األهــداف التاليــة: -

فهم مدى أهمية مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لألهداف االستراتيجية للبنك.. 1

ــني . 2 ــة للقوان ــات املركزي ــل اإلرهــاب و )2( املتطلب ــوال ومتوي ــات سياســات وإجــراءات مكافحــة غســل األم ــث )1( متطلب ــع مــن حي ــا هــو املتوق ــة م معرف
ــك. ــى البن ــر عل ــي تؤث ــة الت ــح ذات الصل واللوائ
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اإلصدار: 1.0 تاريخ اإلصدار:    

لذلــك، يُعــد التدريــب املنتظــم متطلًبــا رئيســًيا. ويف النهايــة، تقــع مســؤولية ضمــان االســتغال الكامــل للوســائل املتاحــة لتحقيــق األهــداف املذكــورة أعــاه علــى 
عاتــق اإلدارة التنفيذيــة وكل فــرد يعمــل بالشــراكة مــع وحــدة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب واملــوارد البشــرية. ولتحقيــق هــذا الهــدف، ســتكون وســائل 

التعلــم يف املقــام األول يف أيــدي اإلدارة التنفيذيــة واألفــراد.

	نواع التدريب  	1		
يتضمن برنامج التدريب على االمتثال اخلاص بالبنك الوطني عنصرين مختلفني ولكنهما متكاملني. وهذان العنصران هما:

الفصول الدراسية العادية )اعرف عميلك، ومكافحة غسل األموال، واالمتثال ومنع االحتيال(	 

التعلّم اإللكتروني	 

وسيوفر هذان العنصران الوسائل التي ميكن من خالها لألفراد حتقيق األهداف املوضحة أعاه والتي ميكن للمديرين املباشرين اإلشراف عليهم.

فوائد التدريب  	1		
يُعــد برنامــج التدريــب اخلــاص بالبنــك الوطنــي نهًجــا اســتراتيجًيا حيــث يؤكــد علــى الروابــط بــني االمتثــال اجليــد مــع سياســات وإجــراءات مكافحــة . 1

األمــوال واألعمــال الناجحــة.

شرح أساليب وطرق غسل األموال ومتويل اإلرهاب.. 2

شرح عوامل االشتباه يف عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب.. 3

شرح آلية اإلباغ عن االشتباه يف حدو	 عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب.. 4

شرح إجراءات التعرف على العماء والتحقق من املستفيد احلقيقي.. 5

يســاعد علــى بنــاء أســاس قــوي للمعرفــة بشــأن املســائل التنظيميــة والقيــم األخاقيــة التــي ســتمكن املوظفــني مــن توســيع فهمهــم للبيئــات القانونيــة . 6
والتنظيميــة التــي يعمــل فيهــا البنــك، وبالتالــي تعزيــز جــودة تقديرهــم واتخــاذ القــرار.

سيكون هناك احتمال أقل حلدو	 أخطاء مكلفة بسبب اجلهل بشأن القوانني واللوائح.. 7

»تقع مسؤولية االمتثال على عاتق الجميع«
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