
  

 National Anti-Money Laundering Committee   غسل األموال اللجنة الوطنية لمكافحة

 Financial Follow-up Unit    وحدة المتابعة المالية

 Palestine    فلسطين

  

  

 مكافحة غسل األموال الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس تعليمات

  ) 2009/ 3(رقــم  المال 

  اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال عن صادرة

لسنة  )9( قرار بقانون مكافحة غسل األموال رقممن ) 14( الفقرة) 20(المادة ألحكام سندا 
2007  

  

  :وبناء على ما أقرته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال فـي اجتماعهـا المنعقـد بتـاريخ                

20/12/ 2009  

  :يلي ما أصدرنا 

  )1( مادة

  تعاريف

ل القرينة دما لم ت أدناهالمعاني المخصصة لها الواردة في هذه التعليمات  للكلمات والعبارات كوني

  :على خالف ذلك

  .2007 لسنة) 9(قرار بقانون مكافحة غسل األموال رقم   :القانون

  .من القانون) 23(وحدة المتابعة المالية، والمنشأة بموجب المادة  : الوحدة

  . المال الفلسطينيةهيئة سوق رأس   : الهيئة

  .من هذه التعليمات) 2(الجهات المنصوص عليها في المادة الجهة أو   :  الماليةةالجه

 .الجهات الماليةالشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يتعامل مع   : العميل
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شخص يتولى مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا        أي  : األشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر   

طنية أو في أية دولة أخرى أو رؤساء المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات الخيريـة     في السلطة الو  

 أو تابعة ألية دولة أخرى أو سبق أن تـولى            الوطنية والهيئات األهلية أو السلطات التابعة للسلطة     

  .هذه المهام أحد أفراد أسرة هذا الشخص

معاني المخصصة لها في القانون يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات ال   -أ 

 .ما لم تدل القرينة على خالف ذلك

  

  )2( مادة

  نطاق التطبيق 

تسري أحكام هذه التعليمات على الجهات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بموجب قانون 

  . واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه2004لسنة ) 13(هيئة سوق رأس المال رقم 

  

  )3( مادة

التعامل مع األشخاص مجهولي الهوية أو األشخاص الذين يحملون حظر على الجهات المالية ي

أو للتشريعات السارية،  الذين يحظر التعامل معهم طبقا األشخاصأسماء صورية أو وهمية أو 

تعليمات من الهيئة على بناء.  

  )4( مادة

  التعرف والتحقق من العمالء

  :ما يليعلى الجهات المالية االلتزام ب

اإلطالع على الوثائق الرسمية للعميل عند الشروع بالتعامل معه للتعرف عليه وعلى طبيعة  -1

  .عة بما يفيد بأنها صورة طبق األصلنشاطه مع الحصول على نسخة من هذه الوثائق موقّ

المعلومات التي تم الحصول عليها من العميل من صحة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من  -2

 وموثوقة بما في ذلك االتصال بالجهات الرسمية المصدرة للوثائق ةصادر محايدخالل م

 .من هذه المادة) 1(المنصوص عليها في الفقرة 
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  :تراعى اإلجراءات التالية في حال كان العميل شخصا طبيعيا -3

اإلسم الكامل للعميل وجنسيته وتاريخ ومكان الوالدة ورقم هويته ورقم جواز السفر   -أ 

 الفلسطينيين والعنوان الحالي والدائم لمكان اإلقامة الفعلية ورقم هاتفه لألشخاص غير

وعنوان عمله وطبيعة عمله وأية معلومات أخرى ترى الجهات المالية ضرورة للحصول 

 .عليها 

صادقا عليها يتوجب على الوكيل إبراز نسخة عن الوكالة م بالوكالةفي حال التعامل  -ب 

 .تندات المثبتة لهوية كل من الوكيل والموكلباإلضافة إلى المسحسب األصول 

األشخاص ناقصي أو فاقدي األهلية يجب الحصول على اذا كانت المعاملة تتعلق ب -ج 

 .من هذه المادة) 1( المستندات المتعلقة بهم وبمن يمثلهم قانونا وذلك وفقا للفقرة

بيعة نشاطها خاصة بالجهات المالية وفروعها وفقاً لطيكون فتح الحسابات على نماذج   -د 

 ، تتضمن تعهد العميل بأنه المالك األصلي والمستفيد الوحيدوموافق عليها من قبل الهيئة

على أن يتم تحديث بيانات هذه النماذج كل ثالث سنوات أو عند وجود أية شكوك بشأنها 

 .في أي مرحلة من مراحل التعامل

  :ياً إعتبارتراعى اإلجراءات التالية في حال كان العميل شخصاً -4

التعرف على اسم الشخص االعتباري وعنوانه ومقره الرئيسي وشكله القانوني و تـاريخ               -أ 

  : و إبراز المستندات التالية مصدقة رسمياوهويات مدرائه ورقم تسجيله 

 شهادة التسجيل  •

  عقد التأسيس •

  النظام الداخلي •

  المفوضين بالتوقيع عنه •

 بيان هوية ممثله القانوني •

من رأس مـال الـشركة      % 10 المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم       يجب التحقق من أسماء    -ب 

  .والمستفيدين الحقيقيين وإرفاق المستندات المثبتة لهذه البيانات

من هذه الفقرة على كافـة الـشركات المحليـة          ) أ،ب(تسري األحكام الواردة في البندين       -ج 

  .اسبةواألجنبية كما يجوز للجهات المالية طلب أية معلومات أخرى تراها من

 شكلهاالتحقق من يجب  هما في حكمن وم والهيئات األهليةالجمعيات الخيريةبفيما يتعلق  -5

 : من خالل إبراز المستندات التالية مصدقة حسب األصولالقانوني
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حـسب   وكتاب إعتماد تواقيع المفوضين الـصادر     األهليةشهادة تسجيل الجمعية أو الهيئة        -أ 

  .األصول

 .النظام األساسي -ب 

 .ة ممثلها القانوني بيان هوي -ج 

  

  )5( مادة

 : في الحاالت التالية خاصاًبذل إهتماماًب الجهات المالية تلتزم

بمتطلبات اإلبالغ  الجهات المالية بالتزام فيما يتعلق إهتماماً غير عاديالعمالء عندما يبدي  -1

 الكشف عن أي معلومات تتعلق ونرفضي مكافحة غسل األموال وفي الخاصة هاوسياسات

 . تهم ومصدر أموالهم أو يقوموا بتقديم وثائق إثبات شخصية بها شبهة التزويربأنشط

 .  إقتصادي أو قانوني واضحالعمليات الكبيرة والعمليات التي ليس لها أي هدف -2

التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول ال تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات العمليات  -3

 .غسل األموال

 :وفقا لما يليوذلك  األشخاص المعرضين سياسيا التعامل مععند  -4

 كان العميل أو من ينوب عنه أو إذاوضع نظام إلدارة المخاطر يتيح اإلستدالل فيما   -أ 

 وضع سياسة لقبول  الماليةالجهةالمستفيد الحقيقي من ضمن هذه الفئة وعلى مجلس إدارة 

 حسب درجة  وآلية الموافقةءالعمالء من هذه الفئة وأن تأخذ بعين اإلعتبار تصنيف العمال

 .مخاطرهم

 .من المعامالتالتأكد من مصادر ثروة العمالء والمستفيدين الحقيقيين  -ب 

 .هؤالء األشخاصالمتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعامالت  -ج 

العمالء أي اهتمام تجاه المخاطر أو العموالت أو غيرها من تكاليف المعامالت عدم إبداء  -5

 .االستثمارية األخرى

العمالء صعوبة في وصف طبيعة نشاطهم أو يفتقرون إلى المعلومات العامة فيما ما يواجه عند -6

 .يتعلق بذلك النشاط

  فييرغبيرفض أو ال ص أو كيان غير معلوم الهوية ووكيال لشخ وكأنه اذا كان العميل يبدو -7

 .تعلق بذلك الشخص أو الكيانتتقديم أي معلومات 

توافر الحد األدنى من المعرفة بطبيعة اإلستثمار فى عمالء بمبالغ ضخمة دون تعامل ال -8

 . الماليةة الجه أو التعامل بأي نشاط تمارسه األوراق المالية ومخاطرها
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أفراد العائلة أو بأسماء سم اب بحسابات لعميل بحسابات متعددة بإسمه أو احتفاظه اإحتفاظ -9

 .أشخاص إعتبارية وتكرار قيامه بالعمليات بين هذه الحسابات دون سبب واضح

 العميل إهتماماً بالحصول على أفضل سعر للورقة المالية المتعامل عليها بيعاً عدم إبداء -10

وشراء. 

 .من نصائح استثمارية  الماليةةالجه بما تقدمه دوماعدم اهتمام العميل  -11

 . العميل ذاته من قبلم بسداد قيمة العمليات المنفذة عن طريق وسيط وليسالقيا -12

 . عن طريق شيكات سياحية أو مصرفية لحامله الماليةة الجه العميل التعامل مع تفضيل -13

لتغطية عمليات شراء ثم القيام بالبيع  الجهات الماليةتكرار قيام العميل بتغذية حسابه لدى  -14

 .إعادة سحب أمواله صيرة أوغير المبرر أو بعد فترة ق

 ه دوالرا أمريكيا أو ما يعادل10,000 مبلغ نتقل قيمتها عمتعددة تعمد العميل القيام بعمليات  -15

  اإلعفاء من التعاملطلبه أو ، من خالل البنوكالتعاملوذلك بقصد تجنبه  من العمالت األخرى

هذه را أمريكيا أو ما يعادل دوال 10,000  مبلغمن خالل البنوك للعمليات التي تتعدى قيمتها

 . من العمالت األخرىالقيمة
  

  )6( مادة

  :االلتزام بما يلي الجهات الماليةعلى 

تطبيق السياسات واإلجراءات الالزمة لتجنب المخاطر المتعلقة باالستغالل السيء للتعامل غير  -1

ن ن تضمأا  وعليه.م تقنيات اإلنترنتباستخداتتم المباشر مع العميل وبخاصة تلك التي 

جراءات التحقق الخاصة بالتعامل  من هوية العميل ونشاطه مماثلة إلمستوى إجراءات تحقق

  .المباشر مع العميل

 من االجراءات إجراءغير المباشر بأي وسيلة كانت عن أي  وأتجنب اإلفصاح المباشر  -2

 اإلفصاحلك المتخذة بشأن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل أموال سواء كان ذ

  . للقانون المختصة وفقاًالجهاتللعميل أو لغير 

  . للقانون وفقاًالمحددة  الجهات عن العمالء ومعامالتهم لغيرإفشاء أية معلوماتيحظر  -3

  

  )7( مادة
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 بالمستندات والسجالت لمدة ال تقل عن عشرة سنوات من االحتفاظ الجهات الماليةعلى يجب  -1

  .وفق مقتضى الحالالحساب  إغالقل مع العميل أو من تاريخ  التعامانتهاءالشروع أو تاريخ 

لسلطات من هذه المادة إلى ا) 1( المنصوص عليها في الفقرة  المستندات والسجالتتقدم  -2

  . للقانونوفقاً على طلبها  والهيئة بناءالقضائية
  

  )8( مادة

  :القيام بما يلي الجهات الماليةعلى 

والتعليمات الصادرة بموجبه  واألنظمةألحكام القانون  تثالمسؤول اتصال لمراقبة اإلمتعيين  -1

  :  التالية فيه الشروطواالتصال مع الوحدة على أن تتوافر

 . الشركةفيأن يشغل أحدى وظائف اإلدارة العليا   -أ 

 .توافر لديه المؤهالت العلمية والخبرة العملية الكافيةتأن  -ب 

مخلة بالشرف  أو جنحة ،ية جنايةأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بأ -ج 

 ما لم يرد له إعتبارهواألمانة 

 . الوحدة باسم مسؤول االتصال واسم الموظف الذي ينوب عنه في حال غيابهإبالغ  -2

  : يليعلى أن تشمل تلك المهام على األخص ما   االتصالمسؤول مهام عمل تحديد -3

 تتيحها أنظمة المؤسسة التي،  المعلومات عن العمليات غير العادية والمشتبه فيهايتلق  -أ 

 أخرى، وقيامه بفحص هذه  ترد إليه من العاملين، أو من أية جهةالتيالمالية الداخلية، أو 

  .العمليات

 إبالغ مسؤول اإلتصال  علىتعينيعملية تتضمن غسل أموال، ال أن بفي حال اإلشتباه -ب 

وحدة مرفقاً به كافة المعد لهذا الغرض من قبل الالمرفق لنموذج وفقا لالوحدة فوراً 

 . إليهااستند التيالبيانات وصور المستندات المتعلقة بتلك العمليات واألسباب 

اإلتصال تقريراً سنوياً على األقل عن أوجه نشاطه وتقييمه لنظام وإجـراءات    مسؤول  يعد   -ج 

 غسل األموال في الجهة المالية، وعن العمليات غير العادية والمشتبه فيهـا ومـا               فحةمكا

  .خذ بشأنها من إجراءات مشفوعاً بما يراه من اقتراحات بهذا الشأنات

ما يكفل ب استقاللية، وفيبشكل مستمر  من مباشرة اختصاصاته كين مسؤول اإلتصالمت -4

 سبيل في واإلجراءات التي يقوم بها، ويكون له إليه ترد التيالحفاظ على سرية المعلومات 

 تلزم لقيامه بأعمال الفحص، ومراجعة النظم تيالذلك االطالع على السجالت والبيانات 

المالية لمكافحة غسل األموال ومدى االلتزام بتطبيقها،  جهةال تضعها التي واإلجراءات
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نقص أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير أو لزيادة فاعليتها الواقتراح ما يلزم الستكمال 

   .وكفاءتها

ء إلبدا   الماليةةالجه إدارة مجلس إلى  المادةذهمن ه )5( الفقرة في إليه المشار يقدم التقرير -5

الوحدة شأنه، ويرسل هذا التقرير الى ب إجراءاتمالحظات، وما يقرر اتخاذه من ما يراه من 

  .شأنهب الماليةة الجه بمالحظات وقرارات مجلس ادارة هيئة مشفوعاًالو 

أداء مسؤول اإلتصال  المالية مراجعة ومراقبة حسابات وةعلى اإلدارة العليا لدى الجه -6

   .إدارتهوالعاملين في 
  

  )9( مادة

  إجراءات شركات التأمين في العناية الخاصة

  :لعمليات التأمينية التاليةل عناية خاصة الءبايالتأمين شركات تلتزم 

  :وثائق تأمينات األشخاص وتكوين األموال -1

  .وثائق تأمينات الحياة المرتبطة بوحدات االستثمار  -أ 

  . كان القسط كبيراًإذاالقسط الوحيد وخاصة  الوثائق ذات  -ب 

  . دفعات المعاش  -ج 

  .المختلط وثائق التأمين   -د 

  .األموال وثائق تكوين   -ه 

  . حالة التصفية المبكرةفي الحاالت المشتبه فيها وخاصة   -و 

  .تأمينات الممتلكات -2

  .وثائق التأمينات الهندسية -3

  )10( مادة

  :لتأمين بما يليتلتزم شركات التأمين التي تمارس عمليات إعادة ا

إجراءات التعرف   االكتتاب السليمة مع تطبيق      بمبادئالتأكد من التزام شركات التأمين المباشر        -1

وذلك فيمـا يخـتص     من هذه التعليمات    ) 4(والتحقق من العمالء المنصوص عليها في المادة        

مليـات   سواء من السوق المحلى أو الخارجي وذلك بهدف مكافحـة ع           إليهابالعمليات الواردة   

  .غسل األموال 

  . عناية خاصة للتحقق من الوضع القانوني و سالمة المركز المالي للشركات المسندةالءيإ -2
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  )11( مادة

  التدريب والتأهيل

 اإلتصال واإلدارة مسؤولتحت إشراف   الماليةةالجه في يتم وضع برنامج لتدريب العاملين -1

 التيخالل بحضور الدورات التدريبية اإل ، ويتم التدريب بصورة سنوية على األقل، دونالعليا

 .الوحدةتشرف عليها الهيئة أو 

على من هذه المادة ) 1(في الفقرة الة على التدريب المشار إليه  بالسجالت الداالحتفاظ يجب -2

 كانت محالً للتدريب وتاريخ التيأسماء العاملين الذين تم تدريبهم والموضوعات تضمن تأن 

 .إجراء التدريب
 

  )12( مادة        

  .)2010 /1/1 ( من تاريخ اعتبارا يعمل بهذه التعليمات 

  

 

  ميالدية 2009  /  :   / صدرت في مدينة رام اهللا بتاريخ

  هجرية 1431:   /      /الموافق                         

  

  

  جهاد الوزير.  د

  

  الوطنية لمكافحة غسل األموال رئيس اللجنة                
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