
65 الرقم المرجعي:2017-1-128ديوان الفتوى والتشريع

2017/1/14 128العدد

تعليمات رقم )6( لسنة 2016م
بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بتجارة المعادن 

الثمينة واألحجار الكريمة

اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،
استناداً ألحكام القرار بقانون رقم )20( لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

وتعديالته، ال سيما أحكام المادتين )14/20( و)7( منه،
وألحكام القانون رقم )5( لسنة 1998م، بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديالته،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية: 

مادة )1(
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة   .1
على خالف ذلك:

القانون: قرار بقانون رقم )20( لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتعديالته.
الوحدة: وحدة المتابعة المالية.

تجار المعادن الثمينة: التجار المرخص لهم ممارسة أنشطة بيع وشراء المعادن الثمينة، والمصوغات 
واألحجار الكريمة، أو أي شخص اعتباري تكون من غايات تسجيله أو ترخيصه بيع وشراء المعادن 

الثمينة والمصوغات واألحجار الكريمة.
العميل: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يتعامل مع تجار المعادن الثمينة سواًء في عملية بيع أو 

شراء المعادن الثمينة أو المصوغات أو األحجار الكريمة.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بصورة نهائية على العميل الذي قام نيابة 
عنه بإجراء التعامل، أو الشخص الذي يمارس السيطرة النهائية الفعالة على شخص اعتباري أو إدارته.
العناية الواجبة: إجراءات التعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه، والغاية من عالقة 
العمل وطبيعته والمستفيد الحقيقي، والتحقق من ذلك، والمتابعة المتواصلة والمستمرة للعمليات التي تتم 
في إطار عالقة مستمرة، إضافة إلى التعرف على طبيعة العمليات المستقبلية بين تّجار المعادن الثمينة 

والعميل أو المستفيد الحقيقي والغرض منها.
الشخص المعرض سياسياً للمخاطر: الشخص وأفراد عائلته وذوي الصلة به وشريكه الذي يشغل أو 
شغل سواء في فلسطين أو خارجها مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا، بما يشمل قادة األحزاب 
الشركات  مسؤولي  أو  العامة  النيابة  أعضاء  أو  التشريعي  المجلس  أعضاء  أو  القضاة  أو  السياسية 
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المملوكة للدولة أو رؤساء المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية أو السلطات 
التابعة لدولة فلسطين أو التابعة ألية دولة أخرى، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية.

تسري التعريفات الواردة في القرار بقانون رقم )20( لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل األموال   .2
وتمويل اإلرهاب وتعديالته، وقانون رقم )5( لسنة 1998م، بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة 

وتعديالته حيثما وردت في هذه التعليمات. 

مادة )2(
نطاق التطبيق

ممارسة  فلسطين  دولة  في  لهم  المرخص  الثمينة  المعادن  تجار  على  التعليمات  هذه  أحكام  تسري 
أو  طبيعيين  أشخاصاً  كانوا  سواًء  الكريمة،  واألحجار  والمصوغات  الثمينة  المعادن  شراء  أو  بيع 

اعتباريين. 

مادة )3(
األشخاص مجهولو الهوية

يحظر على تجار المعادن الثمينة التعامل مع األشخاص مجهولي الهوية أو األشخاص الذين يحملون 
أسماء صورية أو وهمية. 

مادة )4(
حاالت العناية الواجبة

يلتزم تجار المعادن الثمينة بالتعرف والتحقق من العميل وإجراء العناية الواجبة المستمرة لعالقة العمل 
معه، وذلك في الحاالت اآلتية:

تنفيذ عملية مالية تصل أو تتجاوز قيمتها )15000( خمسة عشر ألف دوالر أو ما يعادل تلك القيمة   .1
من العمالت األخرى، سواًء أجريت كعملية واحدة أو عدة عمليات يبدو أنها متصلة مع بعضها 

بعضاً.
الشك في صحة أو كفاية البيانات المتعلقة بتحديد هوية العميل التي تم الحصول عليها مسبقاً.  .2

االشتباه في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب بغض النظر عن قيمة العملية.   .3

مادة )5(
إجراءات العناية الواجبة

التعرف  بإجراء  الثمينة  المعادن  تجار  يلتزم  التعليمات،  هذه  من   )4( المادة  في  المبينة  الحاالت  في 
وفقاً  العمل  عالقة  من  والغرض  القانونية  وأوضاعهم  الحقيقيين  والمستفيدين  العمالء  من  والتحقق 

لإلجراءات اآلتية:
في حال كان العميل شخصاً طبيعياً أو مستفيداً حقيقياً:   .1

التعرف على االسم الكامل للعميل أو المستفيد الحقيقي وجنسيته وتاريخ ومكان الوالدة ورقم   أ. 
هويته، ورقم جواز السفر للشخص غير الفلسطيني، والعنوان الحالي والدائم لمكان اإلقامة 

الفعلية ورقم هاتفه وعنوان عمله وطبيعة عمله، وأي معلومات أخرى الزمة لذلك. 



67 الرقم المرجعي:2017-1-128ديوان الفتوى والتشريع

2017/1/14 128العدد

االطالع على الوثائق الرسمية للعميل للتعرف على هويته، والحصول على نسخة من هذه   ب. 
للتحقق من  بأنها صورة طبق األصل، واتخاذ اإلجراءات الالزمة  يفيد  الوثائق موّقعة بما 
صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من العميل من خالل مصادر محايدة وموثوقة، بما 

في ذلك االتصال بالجهات الرسمية المصدرة للوثائق.
في حال التعامل بالوكالة، يتوجب على الوكيل إبراز نسخة عن الوكالة مصدقة من الجهات   ج. 
الوكيل  من  كل  لهوية  المثبتة  المستندات  إلى  باإلضافة  األصول،  وفق  االختصاص  ذات 

والموكل.
في حال التعامل مع األشخاص ناقصي أو فاقدي األهلية، يجب الحصول على المستندات   د. 

المتعلقة بهم وبمن يمثلهم قانوناً، وذلك وفقاً ألحكام لفقرة )1( من هذه المادة.
في حال كان العميل شخصاً اعتبارياً:  .2

وتاريخ  القانوني  الرئيسي وشكله  ومقره  وعنوانه  االعتباري  الشخص  اسم  على  التعرف   أ.   
العمل وطبيعتها،  والغرض من عالقة  يمارسه، وممثليه  الذي  النشاط  تسجيله ونوع  ورقم 

والتعرف على المفوضين بالتوقيع عنه والمستفيد الحقيقي.
 ب.   تراعى اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة )1( من هذه المادة، عند التعرف على هوية 

من يمثل الشخص االعتباري والمفوضين بالتوقيع عنه والمستفيد الحقيقي.
 ج.   التحقق من الشخص االعتباري من خالل الحصول على الوثائق الرسمية والمستندات التالية 

مصدقة رسمياً من الجهات المختصة في تسجيله وفق القوانين المعمول بها في فلسطين: 
شهادة التسجيل الصادرة عن الجهات ذات االختصاص في تسجيل الشخص االعتباري   )1
وفق القوانين واألنظمة المعمول بها في فلسطين والوثائق الرسمية الدالة على صالحية 

المفوضين بالتوقيع عن الشخص االعتباري الصادرة عن تلك الجهات.
عقد التأسيس.   )2
النظام الداخلي.  )3

اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من صحة المعلومات المحددة في البند )ج( من الفقرة )2(   د. 
من هذه المادة، من خالل مصادر محايدة وموثوقة، بما في ذلك االتصال بالجهات الرسمية 

المصدرة للوثائق.
 ه.   فهم هيكل الملكية واإلدارة المسيطرة في الشخص االعتباري.

على  المادة،  هذه  من   )2( الفقرة  من  ه(  د،  ج،  )أ، ب،  البنود  في  الواردة  األحكام  تسري   و. 
كافة الشركات المحلية واألجنبية، ولتجار المعادن الثمينة طلب أي معلومات أخرى يرونها 

مناسبة.
3.  إذا لم يستطع تجار المعادن الثمينة اتخاذ إجراءات التعرف والتحقق المنصوص عليها في هذه 
المادة من هذه التعليمات، فليس لهم أن يقيموا عالقة عمل أو يستمروا فيها، وعليهم عند الضرورة 

رفع تقرير إلى الوحدة بموجب القانون وهذه التعليمات.
المادة من هذه  المنصوص عليها في هذه  التحقق  الثمينة تأجيل إجراءات  المعادن  لتّجار  4.  يمكن 

التعليمات إلى ما بعد إتمام عملية البيع أو الشراء، وذلك في الحاالت اآلتية:
إنجاز هذه اإلجراءات في أقرب وقت ممكن. أ . 
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ب .  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجنب مخاطر عمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أثناء فترة 
التأجيل. 

إتمام هذه  تنفيذها قبل  التي يمكن  العمليات  لعدد ونوع ومبالغ  وضع سياسة داخلية مناسبة  ج . 
اإلجراءات.

دراسة العمليات التي يجري تنفيذها بشكل دقيق ومستمر للتأكد من أنها تتوافق مع المعلومات التي   .5
توجد بحوزتهم حول عمالئهم ونشاطاتهم التّجارية وملف المخاطرة الخاص بهم، وعند الحاجة 

مصادر أموالهم المنوي التعامل بها.
يعمل تجار المعادن الثمينة على تحديث بيانات عمالئهم بشكل دوري.  .6

مادة )6(
النهج القائم على المخاطر

على تجار المعادن الثمينة تبنّي النهج القائم على المخاطر، على أن يشمل بالحد األدنى اآلتي:
تحديد وفهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتحليلها.  .1

األخذ بعين االعتبار نتائج تقييم المخاطر المنصوص عليها في الفقرة )1( من هذه المادة، في تنفيذ   .2
إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ووضع السياسات واالستراتيجيات بناًء على 

تلك المخاطر.
رفع نتائج اإلجراءات المتخذة وفق أحكام هذه المادة إلى سلطة النقد عند الطلب.  .3

مادة )7(
األشخاص المعرضون سياسياً للمخاطر

يتوجب على تجار المعادن الثمينة عند التعامل مع األشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر، سواًء كان 
عمياًل أو مستفيداً حقيقياً، اتخاذ اإلجراءات اآلتية:

موافقة تاجر المعادن الثمينة قبل إقامة عالقة عمل مع هؤالء األشخاص، وإذا كان تاجر المعادن   .1
الثمينة شخصاً اعتبارياً تكون موافقة صاحب الشخص االعتباري أو المسؤول عنه.
اتخاذ جميع اإلجراءات المعقولة للتعرف على مصادر أموالهم المنوي التعامل بها.  .2

تأمين المزيد من الرقابة المتواصلة على عالقة العمل معهم.  .3
وضع السياسات والتدابير الالزمة لتحديد العمالء أو المستفيدين الحقيقيين من ضمن األشخاص   .4
معهم،  التعامل  في  المخاطر  بإدارة  خاصة  تدابير  اعتماد  بإضافة  للمخاطر  سياسياً  المعرضين 

وتصنيفهم حسب درجة المخاطرة. 

مادة )8(
العناية الخاصة

يلتزم تجار المعادن الثمينة ببذل اهتمام خاص في الحاالت اآلتية:
الدولية  المعايير  تطبق  دول ال  في  اعتباريين  أو  أشخاص طبيعيين  مع  المنفذة  المالية  العمليات   .1

المتعلقة بمكافحة عمليات غسل األموال أو تمويل االرهاب أو ال تطبقها على الوجه المطلوب.
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العمليات التي تتم من خالل العمالء غير المقيمين من بيع وشراء للمعادن الثمينة والمجوهرات.  .2
العمليات الكبيرة أو المعقدة والعمليات التي ليس لها أي هدف اقتصادي أو قانوني واضح، وال   .3

تتسق مع طبيعة نشاط العميل التي يعرفها تّجار المعادن الثمينة.
عمليات البيع والشراء المباشرة وغير المباشرة التي ال تجرى وجهاً لوجه مع العميل أو من خالل   .4

الوسائل اإللكترونية.
إعادة بيع الذهب أو الحلي أو المجوهرات أو األحجار الكريمة مرة أخرى، وبفترة زمن قصيرة   .5

دون االهتمام بتحقيق سعر أعلى.
إيالء  وعدم  الكريمة،  األحجار  أو  الذهب  أو  الحلي  أسعار  على  للتفاوض  العميل  اكتراث  عدم   .6

االهتمام لنوعيتها أو مواصفاتها أو وزنها أو قيمتها قبل إتمام عملية الشراء.

مادة )9(
التدابير الداخلية

على تجار المعادن الثمينة االلتزام بما يلي:
العادية بما يشتمل على  بالعمليات غير  المتعلقة  المحددة  المعلومات  إعداد تقرير خطي يتضمن   .1
هوية كافة األطراف المعنية، ويتعين االحتفاظ بهذا التقرير لمدة )10( سنوات، وتقديمه عند طلبه 

من قبل الوحدة.
وضع وتنفيذ السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية، بما فيها اإلجراءات اإلدارية المالئمة   .2
لتنفيذ أعلى المعايير عند توظيف العاملين لديهم، والتحقق من االلتزام بأحكام القانون وأي أنظمة 
درجة  حسب  العمالء  لتصنيف  الالزمة  األسس  تبني  إلى  إضافة  بموجبه،  صادرة  تعليمات  أو 

المخاطر.
تطبيق السياسات واإلجراءات الالزمة لتجنب المخاطر المتعلقة باالستغالل السيء للتعامل غير   .3
المباشر مع العميل، وبخاصة تلك التي تتم باستخدام تقنيات اإلنترنت، وعليها أن تضمن مستوى 
إجراءات تحقق من هوية العميل ونشاطه مماثلة إلجراءات التحقق الخاصة بالتعامل المباشر مع 

العميل، ومراجعة تلك السياسات واإلجراءات بشكل دوري.
تجنب اإلفصاح المباشر أو غير المباشر بأي وسيلة كانت عن أي إجراء من اإلجراءات المتخذة   .4
بشأن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، سواًء كان ذلك 

اإلفصاح للعميل أو لغير الجهات المختصة وفقاً للقانون.
يحظر إفشاء أي معلومات عن العمالء ومعامالتهم لغير الجهات المختصة وفقاً للقانون.  .5

على  سنوية  بصورة  التدريب  ويتم  الثمينة،  المعادن  تّجار  لدى  العاملين  لتدريب  برنامج  وضع   .6
األقل، دون اإلخالل بحضور الدورات التدريبية التي تشرف عليها الوحدة.

يجب االحتفاظ بالسجالت الّدالة على التدريب المشار إليه في الفقرة )6( من هذه المادة، على أن   .7
تتضمن أسماء العاملين الذين تم تدريبهم، والموضوعات التي كانت محاًل للتدريب، وتاريخ إجراء 

التدريب.
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مادة )10(
حفظ السجالت

الثمينة االحتفاظ بجميع السجالت والمستندات لمدة ال تقل عن عشر سنوات من  على تجار المعادن 
تاريخ انتهاء المعاملة المالية أو انتهاء عالقة العمل، وفي حال انتهاء عالقة العمل لوجود قضايا تحقيق 
تتعلق بجرائم غسل األموال أو تمويل اإلرهاب، فإنه يتوجب االحتفاظ بالمعلومات والمستندات لحين 
المحاكم  لدى  مقبول  هو  لما  وفقاً  السجالت  حفظ  آلية  تكون  أن  على  التحقيقية،  القضية  من  االنتهاء 

الفلسطينية و/أو القوانين المعمول بها في فلسطين، على أن تتضمن الوثائق المحفوظة:
البيانات المتعلقة بالعناية الواجبة المنصوص عليها في المادة )5( من هذه التعليمات.  .1

أو  محلية  كانت  سواء  والنقدية  التجارية  والصفقات  المالية  العمليات  بإيضاح  المتعلقة  البيانات   .2
خارجية.

المراسالت التجارية.  .3
صور عن وثائق الهويات الشخصية أو شهادات التسجيل.  .4

مادة )11(
مسؤول االتصال

يتوجب على تّجار المعادن الثمينة تسمية أحد العاملين لديهم كمسؤول لالتصال ونائباً عنه حال غيابه، 
وفي حال لم يكن هنالك عّمااًل لدى تّجار المعادن الثمينة يكون التاجر ذاته هو مسؤول االتصال، على 

أن يتمتع مسؤول االتصال باالستقاللية والسرية في عمله، وأن تشمل مهام عمله ما يلي:
إبالغ الوحدة عند تنفيذ أي عملية مالية تساوي أو تزيد على مبلغ )15000( دوالر، أو ما يعادل   .1

تلك القيمة من العمالت األخرى على النموذج المرفق بهذه التعليمات.
إبالغ الوحدة فوراً عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب   .2
أو أي من الجرائم األصلية، على النموذج المرفق بهذه التعليمات، مرفقاً به كافة البيانات وصور 
والبيانات  اإلبالغ  يسلّم  أن  على  إليها،  استند  التي  واألسباب  العمليات  بتلك  المتعلقة  المستندات 

المرفقة به يدوياً إلى الوحدة وبظرف مغلق.
يتم  أن  الوحدة، على  بناًء على كتاب رسمي صادر عن  التي تطلبها  بالمعلومات  الوحدة  تزويد   .3
تسلّم  أن  على  الوحدة،  طلب  في  المحددة  المدة  خالل  المطلوبة  والبيانات  بالمعلومات  تزويدها 

المعلومات إلى الوحدة يدوياً وبظرف مغلق.
بأنها  يشتبه  التي  العمليات  عن  بها  المتعلقة  والمستندات  والبيانات  اإلبالغات  عن  صور  حفظ   .4

تتضمن جريمة غسل األموال.

مادة )12(
اإللغاء

الثمينة  المعادن  بتجار  الخاصة  األموال  مكافحة غسل  بشأن  2015م،  لسنة   )1( رقم  تعليمات  تلغى 
واألحجار الكريمة.
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مادة )13(
السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها 
في الجريدة الرسمية.

 
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2016/12/01 ميالدية 
                   الموافق: 02/ربيع األول/1438 هجرية 

اللجنة الوطنية
ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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الستخدام وحدة المتابعة الماليةنموذج رقم: )                 (التاريخ:        /        /

رقم االستالم:
قيمتها عن  تزيد  أو  تساوي  مالية  عمليات  ابالغ عن  نموذج 
خمسة عشر ألف دوالر أو ما يعادل تلك القيمة من العمالت 
غسل  جريمة  تتضمن  أنها  في  يشتبه  عمليات  أو  األخرى، 

أموال أو تمويل ارهاب.
)خاص بـتجـار الـمعـادن الـثـميـنــة واألحـجـار الـكريـمـة(

تاريخ 
االستالم:
ساعة 

االستالم:

أوال: معلومات عن مقدم االبالغ:

رقم الهاتفص.بالمدينةاسم المؤسسة

   
ثانيا: معلومات عن الشخص المشتبه به:

أ-الشخص الطبيعي: 
1 - اسم الشخص الرباعي:

2 - معلومات وثيقة إثبات الشخصية: 
الجنسالجنسيةرقم الوثيقةنوع الوثيقة

أنثىذكر
3 - العنوان 

رقم الهاتفالحيالمدينةالمحافظة

ب-الشخص االعتباري:
1 - اسم الشخص:                                          )ترفق شهادة تسجيل الشركة( 

الصفةاالســم2 - أسماء األشخاص المفوضين: 
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ثالثا: عمليات مالية تساوي أو تزيد عن خمسة عشر ألف دوالر أو ما يعادل تلك القيمة من العمالت 
األخرى:

نوع العملية الماليةالمبلغ

رابعا: وصف موجز للعملية موضوع الشبهة )مع الوثائق والمستندات المتوفرة لديكم( مع بيان قيمة 
العملية ونوعها وذلك عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل األموال أو تمويل إرهاب: 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

اسم وتوقيع مسؤول االتصال                                                                                 الختم                                                                


