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تمویل اإلرھابیین )منع(قانون غسیل األموال و 2017:630

لماذا یتعین على البنك أن یسأل
وتمویل  غسیل األموال ھو ما

 ؟اإلرھاب
جعل األموال  محاولةغسیل األموال ھو عبارة عن 

الناتجة عن األنشطة اإلجرامیة تبدو كما لو كان تم 
اكتسابھا بطرق مشروعة. وتعتبر ھذه الظاھرة عالمیة 

تتضمن ھذه ووغالبا ما تمتد خارج حدود الدولة. 
العملیة أمواال من جرائم المخدرات وتھریب البضائع 

والبشر، والجرائم الضریبیة، والسرقة، واالحتیال، 
 الخ.  والفساد لسالح،وتجارة ا

وباستغالل النظم المصرفیة یستطیع من یقومون 
بغسیل األموال جعل تعقّب المصدر غیر الشرعي 

ویمكن أن یتسم تنظیم عملیة  لألموال أكثر صعوبة.
 غسیل األموال بدرجات متعددة من التعقید.

كما أن تمویل اإلرھاب یُمكن أن یتم بأموال قانونیة أو 
ة عن نشاط إجرامي. وفي ھذه الحالة األموال الناتج

 أیضاً یُمكن استخدام النظام المالي لنقل األموال.

 قانون مكافحة غسیل األموال
 لمنع استغالل البنوك في عملیات غسیل األموال

تم وضع اللوائح التنظیمیة في العا لم  وتمویل اإلرھاب
أجمع تقریبا. ویستند القانون السویدي على المرسوم 

لالتحاد األوروبي الخاصة بغسیل األموال  الرابع
والذي ینص على إلزام كافة األعمال المالیة ضمن 
االتحاد األوروبي بمنع غسیل األموال. كما یتضمن 

القانون األعمال واألفراد المھنیین خارج القطاع 
المالي مثل المحاسبین، والمحامین، والوكالء 

 . الخوشركات ألعاب المقامرات، العقاریین، 

 البد أن یسأل البنك بعض األسئلة
باختصار، یلزم قانون غسیل األموال الجدید البنك 

غسیل  بعمل تقییم لمخاطر استغاللھ في عملیات
البنوك كي تحصل  عولت. وتمویل اإلرھاب األموال

على معلومات مناسبة عن عمالئھا وشؤونھم 
یتعین على البنك أن یدرك الھدف ، وكذلك المصرفیة

 عالقات األعمال والعملیات المتنوعة للعمیل.من 

 یتم التعامل مع المعلومات التي یحصل علیھا
 البنك من العمیل بسریة كما تحاط بالسریة

 .المصرفیة 

 الغرض من العملیة
إذا رغب العمیل في عمل إیداع لدى البنك أو القیام 

على األسئلة  بعملیة أخرى، حینئذ یتعین علیھ اإلجابة
على  ساریة. ینطبق ذلك توجھ إلیھ وتقدیم ھویةالتي 

  .العملیات التي ال یفھم البنك فحواھا

العمیل عن  یتعین على مسؤول البنك حینئذ أن یسال
الغرض من العملیة، ومصدر تلك األموال، وفیما سیتم 

 .استخدامھا، الخ

 یطلبوفي بعض الحاالت، یجوز للبنك أیضا أن 
 مراجعة العقود، واإلیصاالت، والفواتیر، أو أي

 .مستندات أخرى تؤید إجابة العمیل

 بالنسبة للعمالء الجدد للبنك
یرغب في  إن البنك ملزم بالتحقق من ھویة أي شخص

أن یصبح عمیال لدیھ عند فتح حساب، أو االستثمار في 
 وقد. شراء السندات المالیة على سبیل المثالاألسھم أو 

 مسؤول البنك طرح المزید من األسئلة حتى تعین علىی
 .یتسنى لھ القیام بالخدمات المطلوبة

 بالنسبة للعمالء الحالیین للبنك
ھویة  یتعین أیضا على العمالء الحالیین للبنك تقدیم

التفاصیل المؤیدة  ساریة إذا ما طلب منھم ذلك وتقدیم
، أو مناسبا عند تنفیذ عملیة لھا. یمكن أن یكون ذلك

 .خدمة جدیدة على سبیل المثال الحصول على

 الشخص ذو المنصب السیاسي الحساس
 ذو منصب یجب أن یعرف البنك اذا ماكنت شخصا

تشغل  أي أنك تشغل أو كنت PEP سیاسي حساس
دولیة. یجب  في دولة أو منظمة وظائف عمومیة ھامة

أن یعرف البنك أیضا العمالء الذین ھم أفراد أسرة 
للشخص ذو المنصب  معروفین مقربین أوأصدقاء

  ).PEPالسیاسي الحساس (

 بالنسبة لعمالء األعمال
وأن  یتعین على ممثل شركة ما أن یقدم ھویة ساریة

إلى ذلك،  یثبت حقھ في تمثیل ھذه الشركة. باإلضافة
أي شخص أو  یتعین على البنك التحقق مما إذا كان

الشركة، من  %25 أشخاص یمتلكون ما یزید على
مطلق على ھذه  وما إذا كان لدى أي شخص تأثیر

الشركة. 

لإلجابة الشركة أن یكون مستعدا  كما یتعین على ممثل
الخاصة بعملیات الشركة، وإجمالي  على األسئلة

استخدام الخدمات بقیام الشركة وكیفیة  الحركة لدیھا،
 .المصرفیة

في بعض الحاالت ال یجوز للبنك 
 تقدیم الخدمة

أو تقدیم  كان العمیل ال یستطیع تقدیم ھویة ساریةإذا 
بتقدیم خدمة معینھ  تفسیر مرض لرغبتھ في قیام البنك

القیام بتقدیم تلك الخدمة. إذا لم  لھ، حینئذ ال یسمح للبنك
 بالقانون حینئذ یجوز معاقبة مسؤول البنك یتم االلتزام

المالیة  وفرض عقوبات على البنك من قبل ھیئة الرقابة
 .لسویدیةا

حینئذ یجب  وإذا ما شك البنك في عملیة غسیل أموال
 .الشرطةعلیھ إبالغ 

 عن المدفوعات معلومات
ساریة  والئحة المفوضیة األوروبیة 2008 ومنذ العام

بالمدفوعات. ووفقا لھذه  فیما یخص المعلومات المتعلقة
العمیل تقدیم تفاصیل ھویتھ على  الالئحة یتعین على

لإلیداعات النقدیة والمدفوعات. إن البنك  الدوام وذلك
 .بطلب تلك المعلومات واالحتفاظ بھا ملزم

 معلومات إضافیة
یُرجة االتصال بالبنك إذا كنتم ترغبون بالحصول على 

 مزید من المعلومات حول غسیل األموال. 
كما یُمكنكم أیضاً الحصول على مزید من المعلومات 

 :ن من خاللأحكام ومحتویات القانوأیضاً حول 


