
 

 

 

  مفوضیة جیرسي
  للخدمات المالیة

 
  كتیب عن 

  التعاون الدولي
  و
  الستخدامھ من قّبل  تبادل المعلومات

  وراء البحار السلطات اإلشرافیة فیما
  

  
 
 

  ٢٠١٢كانون الثاني / صدر في نوفمبر
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  معجم المصطلحات 
  

  .ُیحدد الجدول التالي معجم المصطلحات المستخدمة في ھذا الكتیب
  

AML/CFT ومكافحة تمویل اإلرھاب/ تعني مكافحة غسیل األموالو. 
 

  .وتعني مفوضیة جیرسي للخدمات المالیة Commissionالمفوضیة   
  Jersey Financial Services Commission  

 .١٩٩٨لعام ) جیرسي(وتعني قانون مفوضیة الخدمات المالیة      Commission Law قانون المفوضیة
 .١٩٩١لعام ) جیرسي(ویعني قانون الشركات   Companies Law قانون الشركات  

  المعلومات السریة 
confidential information  

وتعني المعلومات التي لیست معروفة علنًا أو الغیر شائعة لدى الناس 
 .والتي ھي لیست معلومات ُمقیدة

 وتعني اإلتحاد األوروبي   EUاالتحاد األوروبي 
  قانون الخدمات المالیة 

Financial Services Law  
 .١٩٩٨لعام ) جیرسي(وتعني قانون الخدمات المالیة 

  التشریعات القانونیة للخدمات المالیة 
financial services legislation 

 

 :وھو االسم الجامع لما یلي 
 ؛ ١٩٩١لعام ) جیرسي(قانون األنشطة المصرفیة  •
 ؛١٩٩٨لعام ) جیرسي(قانون الخدمات المالیة   •
 ؛ و١٩٩٦لعام ) جیرسي(نون أنشطة التأمین قا  •
 ١٩٨٨لعام ) جیرسي( قانون صنادیق االستثمار الجماعیة  •

JFCU  لجرائم المالیة  لوتعني الوحدة المشتركةthe Joint Financial 
Crimes Unit) وحدة جیرسي لالستخبارات المالیة(  

NPO وتعني منظمة ال ُتدر ربحًا 
 )٢٠٠٨لعام ) جیرسي(منظمات التي ال ُتدر ربح وتعني قانون ال NPO قانون

إلشراف على سبیل لالشركات الخاضعة 
  التدبر

prudentially supervised 
businesses 

 

وتعني البنوك وشركات التأمین وشركات خدمات التمویل وشركات 
ومزودي خدمات ) مدراء ووكالء ومستشاري االستثمار(االستثمار 

 وشركات الوساطة العامة للتأمین االئتمان وخدمات الشركات
ومنتجات ) الصرافة وتحویل األموال(وشركات الخدمات المالیة 

 . الصنادیق المالیة
  السلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار 

overseas supervisory authority 
 

السلطة " و "السلطة اإلشرافیة ذات الصلة" المعنى مثل نفسوتحمل 
 بموجب قوانین نظامیة" ما وراء البحاراإلشرافیة ذات الصلة فی

 السلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار 
  والسلطة اإلشرافیة ذات الصلة

relevant overseas supervisory 
authority and relevant supervisory 

authority 
 

وتعني فیما یتعلق ببلد أو منطقة خارج جیرسي، السلطة التي تمارس 
نطقة أي وظیفة تكون مطابقة أو مشابھة لوظیفة في ذلك البلد أو الم

 .المفوضیة

  معلومات ُمقیدة االستعمال 
restricted information 

 

 :معلومات ترتبط بنشاط وشئون شخص تسلمتھا المفوضیة إما 
 بموجب أو ألغراض أحد القوانین النظامیة؛ أو  •
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من شخص تسلمھا على   •

 ھذا النحو
 

  القوانین النظامیة 
Regulatory Laws 

 

 :وھي االسم الجامع لكل من 
 ؛ ١٩٩١لعام ) جیرسي(قانون األنشطة المصرفیة  •
 ؛١٩٩٨لعام ) جیرسي(قانون الخدمات المالیة   •
 ؛ ١٩٩٦لعام ) جیرسي(قانون أنشطة التأمین   •
   لعام ) جیرسي(قانون صنادیق االستثمار الجماعیة   •
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 ؛ و١٩٨٨
) جیرسي) (الھیئات اإلشرافیة(دات الجریمة قانون عائ •

  .٢٠٠٨لعام 
 

  قانون الھیئات اإلشرافیة 
Supervisory Bodies Law  

 

لعام ) جیرسي) (الھیئات اإلشرافیة(ویعني قانون عائدات الجریمة 
٢٠٠٨ 

 
UK    وتعني المملكة المتحدة 

 



 ن الدولي وتبادل المعلوماتكتیب التعاو
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  جدول المحتویات
  ٦  ..............................................................................مقدمة    ١
  ١-١  

٢-١  
٣-١  

  ........................................ ............. وتقسیمھ ھذا الكتیبمنالغرض 
  .....................................................................التشریعات القانونیة  
  .................. ھذا الكتیب لوصف المتطلبات والسیاسة  الُعرف المستخدم في

٦  
٧  
٧  

  ٨  .................................................................جزیرة جیرسي     ٢
  ١-٢  

٢-٢  
٣-٢  

  ....................................................ن     وتعداد السكاساحةالموقع والم
  .....................................................................ستوري   الوضع الد

  ...................................العالقة مع المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي   

٨  
٨  
٨  
  

  ١٠  ..........................................مفوضیة جیرسي للخدمات المالیة      ٣
  ١-٣  

٢-٣  
٣-٣  
٤-٣  
٥-٣  
  
٦-٣  

  ..............................................    .............................لمحة شاملة 
  .........................................   .......اإلشراف المتدبر للخدمات المالیة  

  ............  ..AML/CFTمكافحة غسیل األموال ومكافحة تمویل اإلرھاب 
  ........................................اإلشراف على المنظمات الغیر ُمدرة للربح  

 أو التالعب باألسواق على نحو العالمین ببواطن األمورالتحقیق في تعامالت 
  مشتبھ فیھ

  .......................................التحقیقات في شئون إحدى شركات جیرسي  

١٠  
١١  
١١  
١١  

  
١٢  
١٢  

التعاون الدولي وتبادل المعلومات بموجب التشریعات القانونیة   ٤
باستثناء ما یختص بالتحقیقات في التعامالت من (للخدمات المالیة 

 أو التالعب باألسواق على نحو مشتبھ العالمین ببواطن األمور
  ).......    فیھ

١٣  

  ١-٤  
٢-٤  

 
٣-٤  
٤-٤  
٥-٤  
٦-٤  

  ................................................................     ...........عامةلمحة 
الصالحیات التي یمكن للمفوضیة أن تمارسھا لمساعدة إحدى السلطات 

  ............     ...........................................اإلشرافیة فیما وراء البحار 
  .......................................................................الشروط  المسّبقة  
  .....................................................  .................تكالیف المساعدة 

  ....................................................................تقدیم طلب المساعدة  
  ..............................  .......................التشریعات القانونیة ذات الصلة 

١٣  
  

١٣  
١٤  
١٥  
١٥  
١٦  

التعاون الدولي وتبادل المعلومات بموجب تشریعات اإلشراف على   ٥
  .... .....AML/CFT  مكافحة غسیل األموال ومكافحة تمویل اإلرھاب

١٧  

  ١-٥  
٢-٥  

 
٣-٥  
٤-٥  
٥-٥  
٦-٥  

  ...........................................................................لمحة عامة     
الصالحیات التي یمكن للمفوضیة أن تمارسھا لمساعدة إحدى السلطات 

  .......................................................اإلشرافیة فیما وراء البحار      
  .......................................................................الشروط  المسّبقة  
  ......................................................................تكالیف المساعدة   

  ....................................................................تقدیم طلب المساعدة  
  .....................................................التشریعات القانونیة ذات الصلة   

١٧  
  

١٧  
١٨  
١٩  
١٩  
٢٠  

تبادل المعلومات تحت التشریعات القانونیة لإلشراف على المؤسسات   ٦
  .................................................................الغیر ُمدرة للربح  

  
٢١  

  ١-٦  
  

  ............................................................لمحة عامة 
  

٢١  
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  ٢-٦  
٣-٦  
٤-٦  
٥-٦  
٦-٦  

  ...... توصیل المعلومات عن شركة غیر ُمدرة للربح إلى جھة خارج جیرسي 
  .......................................................................الشروط  المسّبقة  
  ......................................................................تكالیف المساعدة   

  ....................................................................تقدیم طلب المساعدة  
  .......................................................التشریعات القانونیة ذات الصلة 

  

 ٢١  
٢١  
٢٢  
٢٢  
٢٣  

 أو التالعب من العالمین ببواطن األمورالتحقیقات في معامالت   ٧
باألسواق على نحو مشبوه    

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

  
٢٤  

  ١-٧  
٢-٧  

 
٣-٧  
٤-٧  
٥-٧  
٦-٧  
  

  ...............................................................................لمحة عامة  
صالحیات المفوضیة التي یمكن أن تمارسھا لمساعدة إحدى السلطات 

  ............................................................اإلشرافیة فیما وراء البحار  
  .......................................................................الشروط  المسّبقة  
  ......................................................................تكالیف المساعدة   

  ....................................................................تقدیم طلب المساعدة  
  .......................................................التشریعات القانونیة ذات الصلة 

  

٢٤  
  

٢٤  
٢٤  
٢٥  
٢٥  
٢٦   

  ٢٧   .............................. شئون احدى شركات جیرسي    التحقیقات في  ٨
   

  ١-٨  
٢-٨  
٣-٨  
٤-٨  
٥-٨  
٦-٨  
  

  ...............................................................................لمحة عامة  
  .........  ..................................نھ المفوضیة صالحیات المفتش الذي تعی

  .......................................................................الشروط  المسّبقة  
  ......................................................................تكالیف المساعدة   

   ....................................................................تقدیم طلب المساعدة 
  .......................................................التشریعات القانونیة ذات الصلة 

  

٢٧  
٢٧  
٢٧  
٢٨  
٢٨  
٢٩   

  ........ ....................................................................الملحق أ    
خطاب طلب نموذجي لتستخدمھ إحدى السلطات اإلشرافیة فیما 

  .....................................وراء البحار عند طلب معلومات 
  
  .......................................................................... الملحق ب 

 عنھا إلى شروط السریة المطبقة على المعلومات الُمفصح
  ..المفوضیة من قّبل إحدى السلطات اإلشرافیة فیما وراء البحار

  
  .......................................................................... الملحق ج 

المساعدة التي یمكن توفیرھا إلى السلطات اإلشرافیة فیما وراء 
  ..…………………البحار من وكاالت جیرسي األخرى   

   
  
  

٣٠  
  

٣٠  
  

٣٤  
  

٣٤  
  

٤٧  
  
٤٧  

 
   



  كتیب  عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات 
 مقدمة : ١القسم 
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  مقدمة  -١
     وتقسیمھ ھذا الكتیبمنالغرض   ١-١

تم إعداد ھذا الكتیب لمساعدة السلطات اإلشرافیة فیما وراء البحار عندما ینشدون الحصول   ١-١-١  
 Jersey Financial Servicesعلى مساعدة من مفوضیة جیرسي للخدمات المالیة  

Commission ") ألداء مھمة مطابقة أو مشابھة لمھمة تقوم بھا المفوضیة") ةالمفوضی.  

  .یقدم القسمان الثاني والثالث لمحة عن جیرسي وعن المفوضیة على الترتیب    ٢-١-١  

وھي . أما األقسام الباقیة من الكتیب فتشرح أنواع المساعدة التي یمكن للمفوضیة أن تقدمھا  ٣-١-١  
 :واردة في األقسام التالیة

  الرابعالقسم
 التعاون الدولي وتبادل المعلومات بموجب 

 التشریعات القانونیة للخدمات المالیة
 

 
الخامسالقسم   

  علىالتشریعات القانونیة لإلشرافالتعاون الدولي وتبادل المعلومات بموجب 
 AML/CFT  مكافحة غسیل األموال ومكافحة تمویل اإلرھاب  

 
 

السادسالقسم   
شریعات القانونیة لإلشرافموجب التتبادل المعلومات ب    

  على المنظمات التي ال ُتدر ربحًا
 

 
السابعالقسم   

 التحقیقات في التعامالت المشبوھة من العالمین ببواطن األمور والتالعب باألسواق
 

الثامنالقسم   
 التحقیقات في شئون إحدى شركات جیرسي

 :كما یشتمل ھذا الكتیب على ثالثة مالحق  ٤-١-١

ملحق أال   
 خطاب طلب نموذجي الحصول على معلومات

 
 الملحق ب

موجز لشروط سریة المعلومات التي ُتطبق على المعلومات التي ُتفصح عنھا إحدى السلطات 
 اإلشرافیة فیما وراء البحار للمفوضیة

 
 الملحق ج

 موجز ألنواع المساعدة التي یمكن أن تتوفر من الوكاالت األخرى في جیرسي
  



  ادل المعلومات كتیب  عن التعاون الدولي وتب
 مقدمة : ١القسم 
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  یعات القانونیة  التشر ٢-١

ویمكن الحصول على نسخة من كافة . ةُیشیر ھذا الكتیب إلى عدد من التشریعات القانونی  ١-٢-١
 of   Jersey Legalالتشریعات القانونیة بموقع اإلنترنت لمجلس جیرسي للمعلومات القانونیة 

Information Board ) je.lawjersey.www    (  

  الُعرف المستخدم في ھذا الكتیب لوصف االشتراطات والسیاسة  ٣-١

ُیحدد ھذا الكتیب عددًا من االشتراطات التي یجب تلبیتھا حتى یمكن للمفوضیة أن تقدم المساعدة   ١-٣-١
وفي حالة إذا كان المتطلب نتیجة لشرط قانوني . إلى إحدى السلطات اإلشرافیة فیما وراء البحار

  .سوف یوضح النص ذلك جلیًاف

 ُیبین سیاسة المفوضیة فیما یتعلق بإدارة شئون معینة من italicsالنص الذي یوضح بأحرف مائلة   ٢-٣-١
  .التشریعات القانونیة

 

 



  كتیب  عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات 
  جزیرة جیرسي: ٢القسم 
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  جزیرة جیرسي  -٢
  الموقع والمساحة وتعداد السكان  ١-٢

 ١٣٧بي لفرنسا وعلى ُبعد  الغريساحل الشمالال كیلو مترًا من ٢٢٫٥تقع جیرسي على ُبعد   ١-١-٢  
 كیلو ١١٨٫٢وتبلغ مساحة األرض الكلیة في الجزیرة . كیلو مترًا من الساحل الجنوبي النجلترا
  . نسمة٩٨٫٠٠٠مترًا مربعًا ویبلغ تعداد سكانھا حوالي 

  الوضع الدستوري  ٢-٢

ندي قبل غزو مارة  نورماكانت جیرسي باإلضافة إلى جرز القنال األخرى ُتشكل جزءًا من إ  ١-٢-٢  
  .١٢٠٤ لملك انجلترا عند خسارة نورماندي األوروبیة عام الوالء ولكن ظلت تحمل نورمان

ومن الناحیة العملیة فإن التاج من خالل حكومة . الجزیرة معتمدیة ذاتیة الحكم للتاج اإلنجلیزي  ٢-٢-٢  
ن العالقات الدولیة مسئولة رسمیًا ع") المملكة المتحدة("صاحبة الجاللة في المملكة المتحدة 

وللجزیرة سیادة فیما . كما أن المملكة المتحدة مسئولة أیضًا عن الدفاع عن الجزیرة. للجزیرة
  .یتعلق بشئونھا المحلیة بما في ذلك نظام الضرائب

 ویستخدم نظام ًا منتخبًا عضو٥١برلمان الجزیرة معروف باسم جمعیة والیات جیرسي وبھ   ٣-٢-٢  
  . Chief Ministerترأس مجلس الوزراء بالجزیرة الوزیر األول وی. وزاري للحكومة

  العالقة مع المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي  ٣-٢

  .جیرسي غیر ممثلة في برلمان المملكة المتحدة وال ُتشكل جزءًا من المملكة المتحدة  ١-٣-٢  

وفي بعض . فقة جیرسيبرلمان المملكة المتحدة ال ُیشّرع نیابة عن الجزیرة بدون موا  ٢-٣-٢  
المناسبات، وبموافقة منفصلة، تشتمل قوانین برلمان المملكة المتحدة على قسم یسمح بامتداد 

صاحبة الجاللة في المجلس مع استثناءات وتعدیالت من القانون إلى الجزیرة من خالل أمر 
  .تنقیحات  مالئمةو

لجزیرة ا المتحدة مع جیرسي قبل أن ُتلزم تتشاور المملكةمن الممارسات الدستوریة المستقلة   ٣-٣-٢  
وباالتفاق، تم إدخال جیرسي في عدة معاھدات دولیة ھامة .  الدوليبالتزامات في القانون

ومن خالل اتفاقیة إطار العمل الموقعة مع المملكة . تشترك فیھا المملكة المتحدة كطرف
تحدة عن العالقات الدولیة لـجیرسي، المتحدة، فلقد تم االتفاق أنھ في سیاق مسئولیة المملكة الم

  . جیرسي بدون التشاور معھا مسبقًانیابة عنلن تعمل المملكة المتحدة دولیًا 

 يالمنصوص علیھا ف") االتحاد األوروبي("یوجد للجزیرة عالقة خاصة مع االتحاد األوروبي   ٤-٣-٢  
مكن تغییر ھذه العالقة وال ی. ١٩٧٣ من معاھدة المملكة المتحدة للقبول عام ٣البروتوكول 

، فإن ٣وبموجب البروتوكول . بدون اتفاق جماعي لكافة الدول األعضاء وسلطات الجزیرة
ولذلك ُتطبق التعریفة الجمركیة . الجزیرة ُتشكل جزءًا من منطقة جمارك االتحاد األوروبي

بین جارة والجبایات والضرائب وإجراءات االستیراد الزراعي األخرى المطبقة على الت
ع والتجارة بین الجزیرة والدول وھناك حركة حرة للبضائ . أعضاءالجزیرة والدول الغیر 

  .األعضاء

جیرسي لیست جزءًا من االتحاد األوروبي وكنتیجة لذلك فھي غیر مطالبة بتنفیذ تعلیمات   ٥-٣-٢  
  ولكن . االتحاد األوروبي في شئون مثل حركة رأس المال وقانون الشركات أو غسیل األموال
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 اإلجراءات أینما كان مالئمًا مع مراعاة خاصة اللتزام الجزیرة نحو تحاكي جیرسي تلكسوف                        
   .تلبیة المعاییر الدولیة الخاصة بالرقابة المالیة ومكافحة غسیل األموال ومكافحة تمویل اإلرھاب
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 THE JERSEY FINANCIALمفوضیة جیرسي للخدمات المالیة   -٣
SERVICES COMMISSION  

  لمحة عامة  ١-٣

وھي ھیئة . سيالمفوضیة مسئولة عن تنظیم صناعة الخدمات المالیة واإلشراف علیھا في جیر  ١-١-٣
قانون  ("١٩٩٨لعام ) جیرسي(مة بموجب قانون مفوضیة الخدمات المالیة قانونیة مؤسسة ومقا

  ").المفوضیة

یرسي للشركات وشركات التوصیة المحدودة والشراكات ذات یوجد لدى المفوضیة أیضًا سجل ج  ٢-١-٣
  .المسئولیة المحدودة وأسماء األنشطة التجاریة

یقوم قانون المفوضیة بتنصیب المفوضیة كھیئة مستقلة مسئولة كلیة عن قراراتھا النظامیة   ٣-١-٣
 وذلك من والمفوضیة تخضع للمسائلة من برلمان جیرسي فیما یتعلق بأدائھا الشامل. الخاصة

  .خالل وزیر التنمیة االقتصادیة

الغرض الرئیسي من المفوضیة ھو المحافظة على مكانة جیرسي كمركز مالي دولي وھذا ُیطبق   ٤-١-٣
  :المعاییر النظامیة الراقیة عن طریق

الحد من مخاطر الخسارة المالیة للجمھور نتیجة لعدم األمانة أو عدم الكفاءة أو   ١-٤-١-٣
  عمد أو عدم السالمة المالیة لمزودي الخدمات المالیة؛التقصیر المت

  ؛حمایة وتعزیز سمعة الجزیرة ونزاھتھا في الشئون التجاریة والمالیة  ٢-٤-١-٣

  ؛ و.حمایة أھم المصالح االقتصادیة التي تعود بأقصى فائدة للجزیرة  ٣-٤-١-٣

  .مكافحة الجریمة المالیة سواء في جیرسي وأماكن أخرى  ٤-٤-١-٣

  :لمساندة غرضھا الرئیسي، تھدف المفوضیة إلى  ٥-١-٣  

) ١-٢-٣المعّرفة في (التأكد من أن كافة الشركات الخاضعة لإلشراف المتدبر   ١-٥-١-٣  
  ُتلبي المعاییر المالئمة والسلیمة؛أن والمصّرح لھا 

 الشركات الخاضعة لإلشراف المتدبر تعمل داخل إطار المعاییرالتأكد من أن كافة   ٢-٥-١-٣  
  المقبولة للممارسة النظامیة الجیدة؛

مراقبة االمتثال من قّبل الشركات الخاضعة لإلشراف المتدبر والشركات األخرى   ٣-٥-١-٣  
  ؛(”AML/CFT“)مواجھة تمویل اإلرھاب / بقوانین مكافحة غسیل األموال

 یجري  كانت المنظمات التي ال ُتدر ربحًا تساعد أوإذاالمساعدة في تقریر عما   ٤-٥-١-٣  
  مساعدتھا لمساعدة اإلرھاب؛

مضاھاة المعاییر الدولیة فیما یتعلق باألعمال المصرفیة واألوراق المالیة وأنشطة   ٥-٥-١-٣  
  .شركات االئتمان ورقابة التأمین ومكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب

  .الكشف عن المساوئ واالنتھاكات للمعاییر النظامیة  ٦-٥-١-٣  
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لمذكرة التفاھم متعددة األطراف الخاصة بالمنظمة الدولیة  یة طرف موقعالمفوض  ٦-١-٣  
 مذكرات تفاھم ٤٠لمفوضیات األوراق المالیة وقد وقّعت أیضًا على ما یزید عن 

  :وتتوفر قائمة كاملة لموقع المفوضیة على اإلنترنت. مستقلة وثنائیة األطراف

 (www.jerseyfsc.org/the_commission/international_co-operation/list-of-memoranda.asp).  

  اإلشراف المتدبر للخدمات المالیة  ٢-٣

دمات التمویل تتحمل المفوضیة المسئولیة عن اإلشراف المتدبر للبنوك وشركات التأمین وخ  ١-٢-٣
، وخدمات االئتمان )مدراء ووكالء ومستشارو االستثمار(واألنشطة التجاریة وشركات االستثمار 

مكاتب (ومزودي خدمات الشركات وشركات الوساطة للتأمین العام وشركات خدمة المال 
اسم ف یشار إلیھا كلھا ھنا بوباإلجماع سو. ومنتجات التمویل) الصرافة وشركات تحویل األموال

  ".الشركات التجاریة الخاضعة إلشراف متدبر"

یوجد األساس القانوني لإلشراف على الشركات الخاضعة إلشراف تدبري واردة في القوانین   ٢-٢-٣
  وقانون صنادیق االستثمار الجماعي؛١٩٩١لعام ) جیرسي(قانون األعمال المصرفیة :  التالیة

 وقانون أنشطة التأمین ؛١٩٩٨لعام ) جیرسي (، وقانون الخدمات المالیة١٩٨٨لعام ) جیرسي(
  .)"خدمات المالیةللالتشریعات القانونیة "وباإلجماع (١٩٩٦لعام ) جیرسي(

 ُتزود المفوضیة بالصالحیة ،إن التشریعات القانونیة للخدمات المالیة مقترنة بقانون المفوضیة  ٣-٢-٣
ھ لألنشطة التجاریة الخاضعة لإلشراف القانونیة للقیام باألعمال اإلشرافیة داخل الموقع وخارج

كما ُتزود التشریعات القانونیة للخدمات المالیة أیضًا المفوضیة بأدوات وصالحیات . المتدبر
  .متعددة للتأكد من ممارستھا اإلشراف الفعال

  AML/CFTاإلشراف على مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب   ٣-٣

اًَ عن تسجیل تلك الشركات الخاضعة للتشریعات القانونیة الخاصة تتولى المفوضیة المسئولیة أیض  ١-٣-٣
 واالشتراطات النظامیة المتصلة بھا واإلشراف AML/CFTتمویل اإلرھاب / بغسیل األموال

ومن ضمن الشركات التي یغطیھا ھذا اإلشراف نخص بالذكر الشركات الخاضعة إلشراف . علیھا
  .العقارات ووكالء بیع البضائع ذات القیمة العالیةُمتدبر والمحامین والمحاسبین وسماسرة 

تمویل اإلرھاب / ساس القانوني المتثال ھذا اإلشراف إلجراءات مكافحة غسیل األموالویوجد األ  ٢-٣-٣
AML/CFT ٢٠٠٨لعام ) جیرسي) (الھیئات اإلشرافیة( واردًا في قانون عائدات الجریمة 

مفوضیة من اإلشراف الفعال ُیزود ھذا القانون ولتمكین ال"). قانون الھیئات اإلشرافیة("
  . المفوضیة بصالحیات قانونیة مماثلة لتلك الواردة في تشریعات الخدمات المالیة

  ى المنظمات التي ال ُتدر ربحًااإلشراف عل  ٤-٣

 قانون المنظمات التي ال ُتدر ("٢٠٠٨لعام ) جیرسي(ال ُتدر ربحًا التي یتطلب قانون المنظمات   ١-٤-٣
وتحصل المفوضیة، ضمن أشیاء . بأن ُتسجل منظمات معینة ال ُتدر ربحًا مع المفوضیة") ًربحا

 عما إذا بأن تساعد في اتخاذ قرارأخرى على التزام بموجب قانون المنظمات التي ال ُتدر ربحًا 
 وعندما یكون. كانت المنظمة التي ال ُتدر ربحًا تساعد أو یجري استخدامھا لمساعدة اإلرھاب

ھناك اشتباه في أن إحدى المنظمات التي ال ُتدر ربحًا تساعد أو یتم استخدامھا لمساعدة اإلرھاب، 
  ). العامالنائب(غ المدعي العام في جیرسي فیجب على المفوضیة أن تقوم فورًا بإبال

 

http://www.jerseyfsc.org/the_commission/international_co-operation/list-of-memoranda.asp
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  التحقیق في التعامالت المشبوھة للعالمین ببواطن األمور والتالعب باألسواق   ٥-٣

تتمتع المفوضیة ") قانون الخدمات المالیة ("١٩٩٨لعام ) جیرسي(ب قانون الخدمات المالیةبموج  ١-٥-٣
  .ة لتعامالت العالمین ببواطن األمور أو التالعب باألسواقلتحقیق في الحاالت المشبوھصالحیة اب

لومات تتمتع المفوضیة بالسلطة القانونیة ضمن أشیاء أخرى لمطالبة األشخاص بتقدیم تلك المع  ٢-٥-٣
ویجوز أیضًا للمفوضیة أن تطلب من شخص أن یقدم . والمستندات بحسب ما تحدده المفوضیة

إجابات على األسئلة التي تطلبھا المفوضیة على نحو معقول من ذلك الشخص للرد علیھا لغرض 
  .التحقیق في الشكوك المشتبھ فیھا

 التحقیقات في شئون إحدى شركات جیرسي  ٦-٣

للمفوضیة صالحیة تعیین ") قانون الشركات ("١٩٩١لعام ) جیرسي(الشركات   قانونیعطي  ١-٦-٣
  .مفتش للتحقیق في شئون إحدى شركات جیرسي وإعداد تقریر عنھا

ویتمتع المفتش المعین من قّبل المفوضیة بصالحیات واسعة للحصول على المعلومات والمستندات   ٢-٦-٣
  .تعلقة بالتحقیقوأن یطالب األشخاص باإلجابة على األسئلة الم

كما تستطیع المفوضیة أیضًا التوصل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى المعلومات عن الملكیة   ٣-٦-٣
  .  لشركات جیرسي االنتفاعیة
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التعاون الدولي وتبادل المعومات بموجب التشریعات القانونیة للخدمات المالیة   -٤
لمشبوھة للعالمین ببواطن األمور عامالت امباستثناء ما یختص بالتحقیقات في ال(

  )أو التالعب باألسواق
  لمحة شاملة  ١-٤

ُتزود التشریعات القانونیة للخدمات المالیة المفوضیة بمجموعة واسعة من الصالحیات للترخیص   ١-١-٤
بل أكثر من ذلك تستطیع المفوضیة أن تمارس . تنفیذ للنظام الرقابي في جیرسيوواإلشراف 

صالحیات بناءًا على طلب السلطات اإلشرافیة فیما وراء البحار أو ألغراض العدید من ھذه ال
  .مساعدتھا

وفیما یلي بعض المجاالت الرئیسیة التي تستطیع المفوضیة أن تساعد بھا إحدى السلطات   ٢-١-٤
  :اإلشرافیة فیما وراء البحار

وراء البحار فیما یتعلق الحصول على المعلومات وتقدیمھا إلى السلطة اإلشرافیة فیما   ١-٢-١-٤  
بالطلبات من المؤسسات المالیة للترخیص في منطقة فیما وراء البحار أو للطلبات 

المالكون المنتفعون وكبار المدراء بالمؤسسات (نیابة عن األشخاص الفاعلین 
  ؛)المالیة

لوك باللیاقة والسالحصول على معلومات وتقدیمھا استجابة لالستفسارات المتعلقة   ٢-٢-١-٤  
  السلیم للمؤسسات المالیة فیما وراء البحار او إدارتھا العلیا في جیرسي؛

الحصول على المعلومات وتقدیمھا عندما یكون ھناك اشتباه في أن شخصًا یمارس   ٣-٢-١-٤  
  نشاطًا مالیًا في إحدى البلدان فیما وراء البحار بدون ترخیص؛ و

 البحار لتولي عملیات فحص بالموقع في جیرسي مساعدة السلطة اإلشرافیة فیما وراء  ٤-٢-١-٤  
  .لفروع أو شركات منتسبة للشركات فیما وراء البحار

  الصالحیات التي یمكن للمفوضیة ممارستھا لمساعدة إحدى السلطات اإلشرافیة فیما وراء البحار  ٢-٤

مساعدة لتالیة بھدف تسمح التشریعات القانونیة للخدمات المالیة للمفوضیة بممارسة الصالحیات ا  ١-٢-٤  
  :إحدى السلطات اإلشرافیة فیما وراء البحار

  الصالحیة في رفض أو إلغاء تسجیل شركة تحت إشراف متدبر؛  ١-١-٢-٤    

  الصالحیة في فرض أو إلغاء أو تغییر شروط تسجیل شركة خاضعة إلشراف متدبر؛  ٢-١-٢-٤    

 لصدور أمر یجعل الشركة تحت الصالحیة في التقدم بطلب إلى المحكمة الملكیة  ٣-١-٢-٤    
إشراف متدبر خاضعة لذلك اإلشراف أو التقیید أو الشروط بحسب ما تحدده المحكمة 

  الملكیة؛

  الصالحیة للحصول على المعلومات والمستندات؛  ٤-١-٢-٤    

  الصالحیة لتعیین مفتش؛  ٥-١-٢-٤    

 للحصول على أمر Jersey’s Bailiffالصالحیة للتقدم بطلب إلى كبیر قضاة جیرسي   ٦-١-٢-٤    
  بدخول المباني وتفتیشھا؛ و
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رغم االشتراطات في (الصالحیة لتوصیل المعلومات التي ھي في حوزة المفوضیة   ٧-١-٢-٤    
  ).التعامل مع المعلومات السریة ومقّیدة االستعمال

  الشروط المسبقة  ٣-٤

 معینة قبل أن تتمكن المفوضیة من تشترط التشریعات القانونیة للخدمات المالیة باستیفاء شروط  ١-٣-٤  
  . ویتم وصف ھذه الشروط فیما یلي. مساعدة إحدى السلطات اإلشرافیة فیما وراء البحار

یجب أن تكون المفوضیة مقتنعة بأن السلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار ھي سلطة تمارس أي   ٢-٣-٤  
  .وظیفة مطابقة أو مماثلة لوظیفة تمارسھا المفوضیة

للتطبيق بحيث أن السلطة المتوافقة مع المعايير " الوظيفة المماثلة " مصطلحتفسر المفوضية  ٣- ٣- ٤  
  :تم إدخالها في التعريف يالتراكمية التالية سوف

  تشتمل وظائفها على رقابة وتنظيم الخدمات المالية؛  ١- ٣- ٣- ٤    

والتصرف إذا تطلب األمر ذلك، عادة عن طريق مرسوم، التحقق من اللياقة   ٢- ٣- ٣- ٤    
  السليم لألشخاص قبل أن يعملوا في مجال معين بالخدمات المالية؛ و

ويشمل ذلك إزالة (لديها القدرة على اتخاذ إجراء ضد أولئك األشخاص   ٣- ٣- ٣- ٤    
  .إذا عملوا بعد ذلك ما دون المعايير المطلوبة) الوضعية

ه، یجب على المفوضیة أن  أعال٢-٤ارسة أي من الصالحیات الموصوفة في الفقرة قبل مم  ٤-٣-٤  
تكون مقتنعة تمامًا بأن استخدام ھذه الصالحیة ھو لمساعدة السلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار 

  . في ممارسة وظیفة أو أكثر من وظائفھا اإلشرافیة

ء في حالة االشتباه في مخالفة القوانین، بینما ال تتوقع المفوضیة من السلطة اإلشرافیة فیما ورا  ٥-٣-٤  
 فإن تشریعات ةالبحار أن ُتبرھن ارتكاب المخالفة، حتى یمكن للمفوضیة أن تقدم المساعد

الخدمات المالیة تتطلب من المفوضیة أن تتسلم معلومات ُتبین بأن ھناك أسباب معقولة لالشتباه 
  .في أن المخالفة قد تم ارتكابھا

موجودة في حوزة المفوضیة یتعین اإلفصاح باإلضافة إلى ذلك، في حالة إذا كانت المعلومات ال  ٦-٣-٤  
عنھا إلى سلطة إشرافیة فیما وراء البحار، فیجب أن تكون المفوضیة مقتنعة بأن السلطة سوف 
تتعامل مع المعلومات المتسلمة بالسریة المالئمة وسوف تمتثل ألي شروط مرفقة بذلك 

  .اإلفصاح

حیات الموصوفة أعاله، تنص تشریعات تقریر عما إذا كانت ستمارس أي من الصالعند   ٧-٣-٤  
وذلك ضمن (الخدمات القانونیة بأنھ یجوز للمفوضیة أن تأخذ العوامل التالیة بعین االعتبار 

  ):العوامل األخرى

    مناظرة في ذلك البلد أو المنطقة إلى مساعدة في حالة عما إذا كان سیتم تقدیم   ١-٧-٣-٤    
  المفوضیة؛                                      

عما إذا كانت الحالة تتعلق بانتھاك محتمل لقانون أو اشتراط آخر ال یكون لھ   ٢-٧-٣-٤    
قضائي ال تعترف بھ ختصاص مناظر مقارب في جیرسي أو یتضمن تأكید ا

  جیرسي؛
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مدى خطورة القضیة وأھمیتھا في جیرسي وعما إذا كانت المساعدة یمكن    ٣-٧-٣-٤    
  ام سبل أخرى؛ والحصول علیھا باستخد

  .بخالف ذلك مالئمًا لمصلحة الجمھورتقدیم ھذه المساعدة عما إذا كان   ٤-٧-٣-٤    

  تكالیف المساعدة  ٤-٤

 تشریعات الخدمات المالیة بأن المفوضیة یجوز أن ترفض مساعدة سلطة إشرافیة فیما تنص   ١-٤-٤  
كالیف ممارسة الصالحیة ذات وراء البحار ما لم تتعھد السلطة بأن تقدم مساھمة مقابلة نحو ت

  .الصلة والتي تعتبر المفوضیة مالئمة

بغض النظر عن هذا الشرط القانوني، فإن سياسة المفوضية تنطوي على مساعدة سلطة   ٢- ٤- ٤  
ل مقابل ما لم تكن ممارسة الصالحية المعنية من يإشرافية فيما وراء البحار بدون تحص
 ضرورة لتحصيل توفي حالة إذا وجد.  المفوضيةالمرجح أن تتضمن تكلفة هائلة تتكبدها

م المفوضية أول كل شيء بمناقشة األمر مع السلطة اإلشرافية فيما وراء ومقابل، فسوف تق
  . البحار من ناحية المساهمة المالئمة نحو تكاليف العمل

  تقدیم طلب للمساعدة   ٥-٤

. نشدونھا وسبب طلب ھذه المعلوماتُیرجى تقدیم طلبكم خطیًا مع تحدید المعلومات التي ت  ١-٥-٤  
ولمساعدة السلطات اإلشرافیة فیما وراء البحار یوجد . ویجب أن یكون طلبكم باللغة اإلنجلیزیة

  .خطاب التماس نموذجي"   أ "في الملحق

 الصالحیات ىحداممارسة طلب في حالة االشتباه في مخالفات للتشریعات القانونیة أو   ٢-٥-٤  
 أعاله، ُیرجى بصفة إضافیة تحدید المساعدة ٦-١-٢-٤ إلى ١-١-٢-٤ات الموصوفة في الفقر

وفي ھذه األنواع من الحاالت، غالبًا ما تجد المفوضیة أنھ . التي تنشدونھا وسبب الحاجة إلیھا
مع المفوضیة حتى من المفید للسلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار أن تناقش مبدئیًا الطلب شفویًا 

  . طلب خطي رسمي في أقرب فرصة ممكنة لصیاغةدات عن أفضل السبلإرشایمكن إعطاء 

 یجب أن تكون المفوضیة مقتنعة بأن السلطة اإلشرافیة فیما وراء ٦-٣-٤ ھو مشار إلیھ في كما  ٣-٥-٤  
وبھذا . البحار سوف تتعامل مع أي معلومات یتم اإلفصاح عنھا إلیھا بالسریة المالئمة

م موجزًا لشروط السریة التي ُتطبق في بالدكم ذات الخصوص ُیرجى أن یتضمن خطابك
یوجد في الملحق ب مذكرة (االختصاص القضائي على أي معلومات ُتسلمھا لكم المفوضیة 

موجزة عن شروط سریة المعلومات المطبقة على المعلومات التي تفصح عنھا سلطة إشرافیة 
  .)فیما وراء البحار للمفوضیة
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  :  طلبكم إلىُیرجى إرسال  ٤-٥-٤  

Mr Barry Faudemer 
Director - Enforcement 

Jersey Financial Services Commission 
14-18 Castle Street 

St Helier 
Jersey 

JE4 8TP 
 

  822137 1534 (0) 44+  :     ھاتف
 822001 1534 (0) 44+: فاكس  

  org.jerseyfsc@faudemer.b:    برید الكتروني

 التشریعات القانونیة ذات الصلة ٦-٤
 . ١٩٩١لعام ) جیرسي( من قانون األنشطة المصرفیة ٤٧المادة   •
 .١٩٨٨لعام ) جیرسي( من قانون صنادیق االستثمار الجماعیة ٢٥المادة   •
 .١٩٩٨لعام ) جیرسي( من قانون الخدمات المالیة ٣٦ المادة  •
 .١٩٩٦لعام ) جیرسي(ن قانون أنشطة التأمین  م٣٣ المادة  •
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 التعاون الدولي وتبادل المعلومات بموجب التشریعات القانونیة لإلشراف على   -٥

  AML/CFT  تمویل اإلرھاب/ مكافحة   غسیل األموال

  لمحة شاملة    ١-٥
نونیة لمكافحة تتولى المفوضیة المسئولیة عن تسجیل تلك الشركات الخاضعة للتشریعات القا  ١-١-٥  

 واإلشراف علیھا باإلضافة إلى االشتراطات AML/CFTغسیل األموال وتمویل اإلرھاب 
ویتضمن ذلك اإلشراف على الشركات الخاضعة لإلشراف المتدبر من . النظامیة ذات الصلة

وآخرین مثل المحامین  AML/CFT  تمویل اإلرھاب / ناحیة االمتثال لمكافحة غسیل األموال
لمعرفة القائمة الكاملة . (ین وسماسرة العقارات وتجار البضائع ذات القیمة العالیةوالمحاسب

لعام ) جیرسي( من قانون عائدات الجریمة ٢للشركات التي یتم اإلشراف علیھا، أنظر الجدول 
  )..www.jerseylaw.je یتوفر من  – ١٩٩٩

ولتمكین المفوضیة من .  القانوني لإلشراف واردًا في قانون الھیئات اإلشرافیةیوجد األساس  ٢-١-٥  
ممارسة اإلشراف الفعال على الھیئات اإلشرافیة، یمد القانون المفوضیة بصالحیات قانونیة 

  .مماثلة لتلك الواردة في تشریعات الخدمات المالیة

ت بناءًا على طلب السلطات اإلشرافیة فیما من ھذه الصالحیاتستطیع المفوصیة ممارسة العدید   ٣-١-٥  
  .وراء البحار أو ألغراض مساعدتھا

إحدى السلطات اإلشرافیة بھا فیما یلي بعض النقاط الرئیسیة التي یمكن للمفوضیة أن تساعد   ٤-١-٥  
  :فیما وراء البحار

یما الحصول على المعلومات وإمدادھا إلى سلطة إشرافیة فیما وراء البحار ف  ١-٤-١-٥    
التسجیل من قّبل جھات خاضعة لتشریعات / یتعلق بالطلبات الجدیدة للترخیص

تمویل اإلرھاب في البلد فیما وراء / اإلشراف على مكافحة غسیل األموال
  البحار؛

 استجابة الستفسارات متعلقة بلیاقة ومدى وتقدیمھافي الحصول على المعلومات  ٢-٤-١-٥
ة بموجب قانون شراف المفوضیفئات معینة من األشخاص الخاضعین إلمالئمة 

  الھیئات اإلشرافیة؛

عندما یكون ھناك اشتباه في أن شخصًا الحصول على المعلومات وتقدیمھا  ٣-٤-١-٥
یمارس نشاطًا في إحدى البلدان فیما وراء البحار بدون الترخیص أو التسجیل 

تمویل اإلرھاب / الالزم تحت تشریعات اإلشراف على مكافحة غسیل األموال
AML/CFTو ؛   

مساعدة  إحدى السلطات اإلشرافیة فیما وراء البحار لتولي فحوص داخل الموقع  ٤-٤-١-٥
  .منتسبة للشركات فیما وراء البحارللفروع أو الشركات ال

  صالحیات المفوضیة التي یمكن أن تمارسھا  لمساعدة إحدى السلطات اإلشرافیة فیما  ٢-٥

   وراء البحار  
 للمفوضیة بأن تمارس الصالحیات التالیة بھدف المساعدة یسمح قانون الھیئات  اإلشرافیة  ١- ٢-٥  

  :إلحدى السلطات اإلشرافیة فیما وراء البحار

  الصالحیة في رفض أو إلغاء تسجیل شركة تحت إشراف متدبر؛  ١-١-٢-٥    

http://www.jerseylaw.je
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  الصالحیة في فرض أو إلغاء أو تغییر شروط تسجیل شركة خاضعة إلشراف متدبر؛  ٢-١-٢-٥    

في التقدم بطلب إلى المحكمة الملكیة لصدور أمر یجعل الشركة خاضعة الصالحیة   ٣-١-٢-٥    
  لذلك اإلشراف أو التقیید أو الشروط بحسب ما تحدده المحكمة الملكیة؛

  لحصول على المعلومات والمستندات؛صالحیة ا  ٤-١-٢-٥    

  الصالحیة لتعیین مفتش؛  ٥-١-٢-٥    

 للحصول على أمر Jersey’s Bailiffیرسي الصالحیة للتقدم بطلب إلى كبیر قضاة ج  ٦-١-٢-٥    
  بدخول المباني وتفتیشھا؛ و

رغم االشتراطات في (الصالحیة لتوصیل المعلومات التي ھي في حوزة المفوضیة   ٧-١-٢-٥    
  ).التعامل مع المعلومات السریة ومقّیدة االستعمال

  الشروط المسبقة  ٣-٥

شروط معینة قبل أن تتمكن المفوضیة من مساعدة  باستیفاء یشترط قانون الھیئات اإلشرافیة  ١-٣-٥  
  . ویتم وصف ھذه الشروط فیما یلي. إحدى السلطات اإلشرافیة فیما وراء البحار

یجب أن تكون المفوضیة مقتنعة بأن السلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار ھي سلطة تمارس أي   ٢-٣-٥  
  .وظیفة مطابقة أو مماثلة لوظیفة تمارسھا المفوضیة

للتطبيق بحيث أن السلطة المتوافقة مع المعايير " الوظيفة المماثلة " مصطلحتفسر المفوضية  ٣- ٣- ٥  
  :التراكمية التالية سوف يتم إدخالها في التعريف

أو اإلشراف على / لى رقابة وتنظيم الخدمات المالية وتشتمل وظائفها ع  ١- ٣- ٣- ٥
 في قوة العمل كما هي معرفة(الشركات والمهن غير المالية المعينة 

  ؛ )Financial Action Task Force لإلجراءات المالية

إذا تطلب األمر ذلك، عادة عن طريق مرسوم، التحقق من اللياقة والتصرف   ٢- ٣- ٣- ٥    
 أو تشغيل السليم لألشخاص قبل أن يعملوا في مجال معين بالخدمات المالية

  ؛ وشركة ال تُدر ربحاً أو مهنة معينة

ويشمل ذلك إزالة (ها القدرة على اتخاذ إجراء ضد أولئك األشخاص لدي  ٣- ٣- ٣- ٥    
  .إذا عملوا بعد ذلك ما دون المعايير المطلوبة) الوضعية

 أعاله، یجب على المفوضیة أن ٢-٥قبل ممارسة أي من الصالحیات الموصوفة في الفقرة   ٤-٣-٥  
طة اإلشرافیة فیما وراء البحار تكون مقتنعة تمامًا بأن استخدام ھذه الصالحیة ھو لمساعدة السل

  . في ممارسة وظیفة أو أكثر من وظائفھا اإلشرافیة

في حالة االشتباه في مخالفة القوانین، بینما ال تتوقع المفوضیة من السلطة اإلشرافیة فیما وراء   ٥-٣-٥  
 ویتطلب قانون ةالبحار أن ُتبرھن ارتكاب المخالفة، حتى یمكن للمفوضیة أن تقدم المساعد

 من المفوضیة أن تتسلم معلومات ُتبین بأن ھناك أسباب معقولة لالشتباه في الھیئات اإلشرافیة
  .أن المخالفة قد تم ارتكابھا
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باإلضافة إلى ذلك، في حالة إذا كانت المعلومات الموجودة في حوزة المفوضیة یتعین اإلفصاح   ٦-٣-٥  
تكون المفوضیة مقتنعة بأن السلطة سوف عنھا إلى سلطة إشرافیة فیما وراء البحار، فیجب أن 

تتعامل مع المعلومات المتسلمة بالسریة المالئمة وسوف تمتثل ألي شروط مرفقة بذلك 
  .اإلفصاح

 قانون الھیئات نصویعند تقریر عما إذا كانت ستمارس أي من الصالحیات الموصوفة أعاله،   ٧-٣-٥  
وذلك ضمن العوامل (لتالیة بعین االعتبار  بأنھ یجوز للمفوضیة أن تأخذ العوامل ااإلشرافیة
  ):األخرى

مناظرة في ذلك البلد أو المنطقة إلى مساعدة في حالة عما إذا كان سیتم تقدیم   ١-٧-٣-٥    
  المفوضیة؛

عما إذا كانت الحالة تتعلق بانتھاك محتمل لقانون أو اشتراط آخر ال یكون لھ   ٢-٧-٣-٥    
ید االختصاص القضائي ال تعترف بھ مناظر مقارب في جیرسي أو یتضمن تأك

  جیرسي؛

مدى خطورة القضیة وأھمیتھا في جیرسي وعما إذا كانت المساعدة یمكن    ٣-٧-٣-٥    
  الحصول علیھا باستخدام سبل أخرى؛ و

  بخالف ذلك مالئمًا لمصلحة الجمھور تقدیم ھذه المساعدة عما إذا كان   ٤-٧-٣-٥    

  تكالیف المساعدة   ٤-٥

نون الھیئات اإلشرافیة بأن المفوضیة یجوز أن ترفض مساعدة سلطة إشرافیة فیما وراء ینص قا  ١-٤-٥  
البحار ما لم تتعھد السلطة بأن تقدم مساھمة مقابلة نحو تكالیف ممارسة الصالحیة ذات الصلة 

  . المفوضیة مالئمةھاوالتي تعتبر

طوي على مساعدة سلطة بغض النظر عن هذا الشرط القانوني، فإن سياسة المفوضية تن  ٢- ٤- ٥  
ل مقابل ما لم تكن ممارسة الصالحية المعنية من يإشرافية فيما وراء البحار بدون تحص

 ضرورة لتحصيل توفي حالة إذا وجد. المرجح أن تتضمن تكلفة هائلة تتكبدها المفوضية
 م المفوضية أول كل شيء بمناقشة األمر مع السلطة اإلشرافية فيما وراءومقابل، فسوف تق

  . البحار من ناحية المساهمة المالئمة نحو تكاليف العمل

  تقدیم طلب للمساعدة   ٥-٥

. ُیرجى تقدیم طلبكم خطیًا مع تحدید المعلومات التي تنشدونھا وسبب طلب ھذه المعلومات  ١-٥-٥  
ولمساعدة السلطات اإلشرافیة فیما وراء البحار یوجد . ویجب أن یكون طلبكم باللغة اإلنجلیزیة

  .الملحق أ خطاب التماس نموذجيفي 

 الصالحیات إحدىفي حالة االشتباه في مخالفات للتشریعات القانونیة أو طلب ممارسة   ٢-٥-٥  
 أعاله، ُیرجى بصفة إضافیة تحدید المساعدة ٦-١-٢-٥ إلى ١-١-٢-٥الموصوفة في الفقرات 

لبًا ما تجد المفوضیة أنھ وفي ھذه األنواع من الحاالت، غا. التي تنشدونھا وسبب الحاجة إلیھا
من المفید للسلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار أن تناقش مبدئیًا الطلب شفویًا مع المفوضیة حتى 

  .یمكن إعطاء إرشادات عن أفضل السبل لصیاغة طلب خطي رسمي في أقرب فرصة ممكنة

لطة اإلشرافیة فیما وراء  یجب أن تكون المفوضیة مقتنعة بأن الس٦-٣-٥كما ھو مشار إلیھ في   ٣-٥-٥  
وبھذا . البحار سوف تتعامل مع أي معلومات یتم اإلفصاح عنھا إلیھا بالسریة المالئمة



  كتیب  عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات  
تمویل اإلرھاب / التعاون الدولي وتبادل المعلومات بموجب التشریعات القانونیة لإلشراف على مكافحة غسیل األموال: ٥القسم 

 AML/CFT  
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الخصوص ُیرجى أن یتضمن خطابكم موجزًا لشروط السریة التي ُتطبق في بالدكم ذات 
یوجد في الملحق ب مذكرة (االختصاص القضائي على أي معلومات ُتسلمھا لكم المفوضیة 

جزة عن شروط سریة المعلومات المطبقة على المعلومات التي تفصح عنھا سلطة إشرافیة مو
  .)فیما وراء البحار للمفوضیة

  : ُیرجى إرسال طلبكم إلى  ٤-٥-٥  

Mr Barry Faudemer 
Director - Enforcement 

Jersey Financial Services Commission 
14-18 Castle Street 

St Helier 
Jersey 

JE4 8TP 
 

  822137 1534 (0) 44+  :     ھاتف
 822001 1534 (0) 44+: فاكس  

  b.faudemer@jerseyfsc.org:    برید الكتروني

 التشریعات القانونیة ذات الصلة ٦-٥
 . ٢٠٠٨عام ل) جیرسي () الھیئات اإلشرافیة( عائدات الجریمة  من قانون ٣٩المادة   •
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  عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات كتیب 
 تبادل المعلومات بموجب التشریعات القانونیة لإلشراف على المنظمات الغیر مًُدرة للربح: ٦القسم 

 
 

 
  ٢٠١٢تشرین الثاني / نوفمبر: صدر بتاریخ                                                                   صفحة٥٠ من ٢١صفحة  

  تبادل المعلومات بموجب التشریعات القانونیة لإلشراف على المنظمات الغیر   -٦
 مًُدرة للربح

  لمحة شاملة ١-٦

یطالب قانون المنظمات الغیر ُمدرة للربح من منظمات معینة غفیر ُمدرة للربح أن تسجل مع  ١-١-٦
جب قانون المنظمات الغیر وقد تم إعطاء المفوضیة ضمن أشیاء أخرى التزام بمو. المفوضیة

ُمدرة للربح أن تساعد في تحدید عما إذا كانت المنظمة ُمدرة للربح تساعد اإلرھاب أو ُتستخدم 
وعندما تشتبھ المفوضیة بأن المنظمة الغیر ُمدرة للربح تساعد أو یجري . لمساعدة اإلرھاب

الغ المدعي العام في استخدامھا لمساعدة اإلرھاب، یجب على المفوضیة أن تقوم فورًا بإب
  .جیرسي

ویطالب قانون المنظمات الغیر ُمدرة للربح أن تقوم المنظمات الغیر ُمدرة للربح بإمداد المفوضیة  ٢-١-٦
الذي تساعد بھ المنظمات الغیر ) إن وجد(بمعلومات معینة لتمكین المفوضیة من تقییم النطاق 

المرجح أن تساعد أو یتم استخدامھا ُمدرة للربح أو التي یتم استخدامھا لمساعدة اإلرھاب أو 
 .لمساعدة اإلرھاب

  توصیل المعلومات عن منظمة غیر ُمدرة للربح إلى ھیئة خارج جیرسي  ٢-٦

یسمح قانون المنظمات الغیر ُمدرة للربح للمفوضیة أن تقوم بإمداد ھیئة خارج جیرسي تمارس    ١-٢-٦
 الغیر ُمدرة للربح معلومات غیر وظائف مماثلة لوظائف المفوضیة وبموجب قانون المنظمات

  .ُمدرة للربح شائعة تحتفظ بھا المفوضیة فیما یتعلق بالمنظمة الغیر

وال یوجد لدى . بُیالحظ بأن وظائف المفوضیة محدودة في المساعدة في مكافحة اإلرھا  -٢-٢-٦
  . إشرافیة أوسع وال تقوم بدور مفوضیة خیریةالمفوضیة مسئولیات

  الشروط المسبقة  ٣-٦

ُمدرة للربح من المعلومات إلى ھیئة خارج جیرسي، تطلب قانون المنظمات الغیر قبل إمرار   ١-٣-٦
المفوضیة بأن تكون مقتنعة بأن المعلومات ستستخدمھا ھذه الھیئة فقط في ممارسة واجباتھا 

  .المماثلة للواجبات التي تمارسھا المفوضیة بموجب قانون المنظمات الغیر ُمدرة للربح

لتطبيقها بحيث أن الهيئة تُطبق المعايير التراكمية " الوظيفة المعينة " المصطلحتفسر المفوضية  ٢-٣-٦
  :التالية التي سوف يتم إدخالها في التعريف

  تشمل وظيفتها تلك المتعلقة بمجال المنظمات غير المدرة للربح؛   ١-٢-٣-٦  
مع (ات الغير مدرة للربح إذا تطلب األمر عادة بموجب مرسوم، تسجيل المنظم  ٢-٢-٣-٦  

  ؛ و)أو بدون تقييم للياقة وسالمة التصرف
د لديها القدرة على اتخاذ إجراء أو توصية بأن تقوم هيئة أخرى باتخاذ إجراء ض  ٣-٢-٣-٦

المنظمات الغير مدرة للربح واألشخاص ذوي الصلة بها إذا حدث بعد ذلك أن 
   .تصرفوا بكيفية ما دون المعايير المطلوبة

ترغب المفوضية أن تكون مقتنعة بأن الهيئة فيما وراء البحار سوف تتعامل مع أي معلومات    ٣-٣-٦  
  .مزمع إفصاحها بالسرية المالئمة وتمتثل ألي شروط مرفقة باإلفصاح  



  عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات كتیب 
  ة لإلشراف على المنظمات الغیر مًُدرة للربحتبادل المعلومات بموجب التشریعات القانونی: ٦القسم 
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يجوز للمفوضية   أي من الصالحيات الموصوفة أعاله،ممارسة عند تقرير عما إذا كان ممكناً   ٤- ٣- ٦  
  ):وذلك ضمن العوامل األخرى(مل التالية بعين االعتبار أن تأخذ العوا

مناظرة في ذلك البلد أو المنطقة إلى مساعدة في حالة عما إذا كان سيتم تقديم   ١- ٤- ٣- ٦    
  المفوضية؛

عما إذا كانت الحالة تتعلق بانتهاك محتمل لقانون أو اشتراط آخر ال يكون له   ٢- ٤- ٣- ٦    
 تأكيد االختصاص القضائي ال تعترف مناظر مقارب في جيرسي أو يتضمن

  به جيرسي؛

مدى خطورة القضية وأهميتها في جيرسي وعما إذا كانت المساعدة يمكن    ٣- ٤- ٣- ٦    
  الحصول عليها باستخدام سبل أخرى؛ و

  .بخالف ذلك مالئماً لمصلحة الجمهورتقديم هذه المساعدة عما إذا كان   ٤- ٤- ٣- ٦    

  تكالیف المساعدة  ٤-٦

وي سياسة المفوضية بأن تساعد الهيئات فيما وراء البحار بدون تحصيل مقابل ما لم تكن تنط  ١- ٤- ٦  
وفي األحوال التي تكون فيها . الممارسة من المرجح أن تتضمن تكلفة هائلة تتكبدها المفوضية

هناك ضرورة لألخذ في االعتبار تحصيل المقابل، سوف تقوم المفوضية أوالً قبل كل شيء 
  .الهيئة فيما وراء البحار عن مقدار المساهمة المالئمة نحو تكاليف العملبالتفاوض مع 

  تقدیم طلب للمعلومات   ٥-٦

ة بموجب قانون لالستفسارات المتعلقة بالمنظمات الغیر ُمدرة للربح التي ُتشرف علیھا المفوضی  ١-٥-٦  
تي تنشدونھا وسبب المنظمات الغیر ُمدرة للربح ُیرجى تقدیم طلب خطي مع تحدید المعلومات ال

ولمساعدة السلطات اإلشرافیة فیما وراء البحار . ویجب أن یكون طلبكم باللغة اإلنجلیزیة. طلبھا
  .یوجد في الملحق أ خطاب التماس نموذجي

 أي معلومات  علىُیرجى أن یشتمل خطابكم على موجز لشروط السریة التي ستطبق في بالدكم  ٢-٥-٦  
توجد في الملحق ب مذكرة مختصرة عن شروط سریة المعلومات  (قد ُتفصح عنھا المفوضیة لكم

  ).المطبقة على المعلومات التي ُتفصح عنھا سلطة إشرافیة فیما وراء البحار إلى المفوضیة

ولقد وجدت المفوضیة في كثیر من األحیان أنھ من المجدي أن تتفاوض الھیئة فیما وراء البحار   ٣-٥-٦  
فویًا حتى یمكن إعطاء اإلرشادات عن أفضل كیفیة یمكن بھا بصفة مبدئیة مع المفوضیة ش

  .صیاغة الطلب الخطي الرسمي في أقرب فرصة

  

  
     

 



  عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات كتیب 
 تبادل المعلومات بموجب التشریعات القانونیة لإلشراف على المنظمات الغیر مًُدرة للربح: ٦القسم 
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  : ُیرجى إرسال طلبكم إلى  ٤-٥-٦   

Mr Barry Faudemer 
Director - Enforcement 

Jersey Financial Services Commission 
14-18 Castle Street 

St Helier 
Jersey 

JE4 8TP 
 

  822137 1534 (0) 44+  :     ھاتف
 822001 1534 (0) 44+: فاكس  

  org.jerseyfsc@faudemer.b:    برید الكتروني

 التشریعات القانونیة ذات الصلة ٦-٦
 . ٢٠٠٨لعام ) جیرسي ( المنظمات الغیر ُمدرة للربح  من قانون ١٩المادة   •

 
    

  



  عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات كتیب  
  مشبوھة للعالمین ببواطن األمور والتالعب باألسواقالتحقیقات في التعامالت ال: ٧القسم 
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  بواطن األمور أو التالعب باألسواقب ینملیقات في التعامالت المشبوھة للعاالتحق  -٧

  لمحة شاملة  ١-٧ 

یقدم قانون الخدمات المالیة للمفوضیة الصالحیات للتحقیق في الحاالت المشتبھ فیھا بالنسبة   ١-١-٧  
  .لتعامالت العالمین ببواطن األمور أو التالعب باألسواق

یجوز للمفوضیة أن تستخدم ھذه الصالحیات أیضًا لمساعدة إحدى السلطات اإلشرافیة فیما   ٢-١-٧  
وراء البحار أثناء تحقیقھا في حالة مشبوھة لتعامالت العالمین ببواطن األمور أو التالعب في 

  .األسواق والتي تكون ذات صلة بجیرسي

  :إلشرافیة فیما وراء البحار وھيوھناك جانبان یمكن للمفوضیة أن تساعد في السلطة ا  ٣-١-٧  

الحصول على المعلومات وتقدیمھا للتحقق عما إذا كانت األرباح من حالة   ١-٣-١-٧    
 قد تم ،التعامل المشبوه من العالمین ببواطن األمور أو التالعب باألسواق

  إدخالھا في حساب مصرفي في جیرسي؛ و

الحصول على المعلومات وتقدیمھا من وكیل االستثمار فیما یتعلق ببیع أو شراء   ٢-٣-١-٧    
  .األوراق المالیة ذات الصلة

  الصالحیات التي یمكن للمفوضیة أن تمارسھا لمساعدة إحدى السلطات اإلشرافیة فیما   ٢-٧
  وراء البحار  

لخدمات المالیة للمفوضیة لممارستھا بھدف الصالحیات المعینة التي یقدمھا قانون افیما یلي   ١-٢-٧  
مساعدة إحدى السلطات اإلشرافیة فیما وراء البحار في التحقیق في حالة مشبوھة لتعامالت 

  :العالمین ببواطن األمور أو التالعب باألسواق

  صالحیة الحصول على المعلومات والمستندات؛  ١-١-٢-٧    

  صالحیة تعیین مفتش؛  ٢-١-٢-٧    

للحصول على   Bailiff في جیرسي رئیس القضاةحیة التقدم بطلب إلى صال  ٣-١-٢-٧    
  أمر لدخول المقر وتفتیشھ؛ و

رغم شروط (الصالحیة لتوصیل المعلومات الموجودة في حوزة المفوضیة   ٤-١-٢-٧    
  ؛)السریة

  الشروط المسبقة  ٣-٧

المفوضیة من مساعدة إحدى یقتضي قانون الخدمات المالیة استیفاء شروط معینة قبل أن تتمكن   ١-٣-٧  
أثناء تحقیقھا في حالة مشبوھة لتعامالت العالمین ببواطن السلطات اإلشرافیة فیما وراء البحار 

  .وھي موصوفة فیما یلي. األمور أو التالعب باألسواق ذات صلة بجیرسي

ھي سلطة تمارس أي یجب على المفوضیة أن تقتنع تمامًا  بأن السلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار   ٢-٣-٧  
  . أعاله٣-٣-٤أنظر . وظیفة كتلك التي تمارسھا المفوضیة أو مشابھة لھا



  عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات كتیب 
  التحقیقات في التعامالت المشبوھة للعالمین ببواطن األمور والتالعب باألسواق: ٧القسم 
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 أعاله، یجب على المفوضیة أن تكون ٢-٧قبل ممارسة أي صالحیات موصوفة في الفقرة   ٣-٣-٧  
مقتنعة بأن استخدامھا سوف یساعد السلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار في ممارسة مھمة أو 

  .مھامھا اإلشرافیةأكثر من 

 تتوقع من السلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار أن تبرھن بأن تعامالت  المع أن المفوضیة  ٤-٣-٧  
العالمین ببواطن األمور أو مخالفة التالعب باألسواق قد تم ارتكابھا، حتى یمكن للمفوضیة أن 

ستالم المعلومات التي توضح تقدم المساعدة، إال أن قانون الخدمات المالیة ُیطالب المفوضیة با
  .بأن ھناك أسباب معقولة لالشتباه في ارتكاب مخالفة

باإلضافة إلى ذلك، في حالة إذا كان مطلوبًا اإلفصاح عن معلومات موجودة في حوزة المفوضیة   ٥-٣-٧  
إلى سلطة إشرافیة فیما وراء البحار، فیجب أن تكون المفوضیة مقتنعة بأن السلطة اإلشرافیة 

 وراء البحار سوف تتعامل مع المعلومات المتسلمة بالسریة المالئمة وأن تخضع ألي شروط فیما
  .مرفقة باإلفصاح

یتم ممارسة أي من الصالحیات الموصوفة أعاله، ینص قانون  سعند اتخاذ قرار عما إذا كان  ٦-٣-٧  
بعین ) خرىضمن عوامل أ( تأخذ العوامل التالیة الخدمات المالیة بأنھ یجوز للمفوضیة أن

  :االعتبار

  في حالة عما إذا كان سیتم تقدیم مناظرة في ذلك البلد أو المنطقة إلى المفوضیة؛  ١-٦-٣-٧    

عما إذا كانت الحالة تتعلق بانتھاك محتمل لقانون أو اشتراط آخر ال یكون لھ   ٢-٦-٣-٧    
مناظر مقارب في جیرسي أو یتضمن تأكید االختصاص القضائي ال تعترف بھ 

  سي؛جیر

مدى خطورة القضیة وأھمیتھا في جیرسي وعما إذا كانت المساعدة یمكن    ٣-٦-٣-٧    
  الحصول علیھا باستخدام سبل أخرى؛ و

  .بخالف ذلك مالئمًا لمصلحة الجمھورتقدیم ھذه المساعدة عما إذا كان   ٤-٦-٣-٧    

  تكالیف المساعدة   ٤-٧

وز أن ترفض مساعدة سلطة إشرافیة فیما وراء  بأن المفوضیة یجالخدمات المالیةینص قانون   ١-٤-٧  
البحار ما لم تتعھد السلطة بأن تقدم مساھمة مقابلة نحو تكالیف ممارسة الصالحیة ذات الصلة 

  .والتي تعتبر المفوضیة مالئمة

بغض النظر عن هذا الشرط القانوني، فإن سياسة المفوضية تنطوي على مساعدة سلطة   ٢- ٤- ٧  
ل مقابل ما لم تكن ممارسة الصالحية المعنية من يلبحار بدون تحصإشرافية فيما وراء ا

 ضرورة لتحصيل توفي حالة إذا وجد. المرجح أن تتضمن تكلفة هائلة تتكبدها المفوضية
م المفوضية أول كل شيء بمناقشة األمر مع السلطة اإلشرافية فيما وراء ومقابل، فسوف تق

  . تكاليف العملالبحار من ناحية المساهمة المالئمة نحو 

  تقدیم طلب للمساعدة   ٥-٧

. ُیرجى تقدیم طلبكم خطیًا مع تحدید المعلومات التي تنشدونھا وسبب طلب ھذه المعلومات  ١-٥-٧  
ولمساعدة السلطات اإلشرافیة فیما وراء البحار یوجد . ویجب أن یكون طلبكم باللغة اإلنجلیزیة

  .في الملحق أ خطاب التماس نموذجي



  عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات كتیب  
  مشبوھة للعالمین ببواطن األمور والتالعب باألسواقالتحقیقات في التعامالت ال: ٧القسم 
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 یجب أن تكون المفوضیة مقتنعة بأن السلطة اإلشرافیة فیما وراء  ٥-٣-٧ا ھو مشار إلیھ في كم  ٢-٥-٧  
وبھذا الخصوص . البحار سوف تتعامل مع أي معلومات یتم اإلفصاح عنھا بالسریة المالئمة

ُیرجى أن یتضمن خطابكم موجزًا لشروط السریة التي ُتطبق في بالدكم ذات االختصاص 
یوجد في الملحق ب مذكرة موجزة عن (علومات ُتسلمھا لكم المفوضیة القضائي على أي م

شروط سریة المعلومات المطبقة على المعلومات التي تفصح عنھا سلطة إشرافیة فیما وراء 
  .)البحار للمفوضیة

جدي أن تقوم السلطة اإلشرافیة فیما وراء قد وجدت المفوضیة في كثیر من األحوال أنھ من الُم  ٣-٥-٧  
ار بمناقشة الطلب شفویًا بصفة مبدئیة مع المفوضیة حتى یمكن إعطاء اإلرشادات عن البح

  . أفضل كیفیة لصیاغة طلب خطي رسمي في أقرب فرصة

  : ُیرجى إرسال طلبكم إلى  ٤-٥-٧  

Mr Barry Faudemer 
Director - Enforcement 

Jersey Financial Services Commission 
14-18 Castle Street 

St Helier 
Jersey 

JE4 8TP 
 

  822137 1534 (0) 44+  :     ھاتف
 822001 1534 (0) 44+: فاكس  

  b.faudemer@jerseyfsc.org:    برید الكتروني

 التشریعات القانونیة ذات الصلة ٦-٧
  .١٩٩٨م لعا) جیرسي(  الخدمات المالیة  من قانون ٣٦المادة   •
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  التحقیقات في شئون إحدى شركات جیرسي  -٨
  لمحة عامة  ١-٨

  بصالحیة تعیین 1لمفوضیة، لدى تقدم بطلب من مسجل شركات جیرسيعطي قانون الشركات لی  ١-١-٨
ومع أن قانون الشركات ال . مفتش للتحقیق في شئون شركة وإلصدار تقریر عنھا إلى المفوضیة

 التفتیش في شئون الشركة، إال أن المجال الرئیسي الذي یمكن لھذا التفتیش أن یساعد ُیقید نطاق
السلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار ھو فحص عما إذا كانت أفعال أعضاء مجلس إدارة الشركة 

 بمصالح أو بخالف ذلك تضّر) سواء كان احتیاًال أم ال(غیر قانونیة أو ُتشكل أداءًا سیئًا 
  .نالمساھمی

للمعلومات على ) بصورة مباشرة أو غیر مباشرة(وتتوفر  لدى المفوضیة إمكانیة التوصل،   ٢-١-٨
ویجب تقدیم التماس للحصول على المعلومات عن . أساس الملكیة االنتفاعیة لشركات جیرسي

  . أعاله٥-٤ملكیة شركة جیرسي أسوة بالفقرة 

  صالحیات المفتش الذي تعینھ المفوضیة   ٢-٨

  :یتمتع المفتش الذي تعینھ المفوضیة بصالحیات واسعة النطاق تشمل  ١-٢-٨  

  لحصول على المعلومات والمستندات؛  اصالحیة  ١-١-٢-٨    

  صالحیة استجواب شخص بعد حلف الیمین؛  ٢-١-٢-٨    

صالحیة المطالبة بسجالت الحساب المصرفي ألحد أعضاء مجلس اإلدارة في   ٣-١-٢-٨  
   المشبوه؛ وحاالت سوء التصرف والسلوك

 في جیرسي للحصول على أمر لدخول رئیس القضاةصالحیة التقدم بطلب إلى   ٤-١-٢-٨  
  .مباني الشركة وتفتیشھا

  الشروط المسبقة  ٣-٨

قبل تعیین مفتش بموجب قانون الشركات، لدى طلب مقدم من مسجل شركات جیرسي، ترغب   ١-٣-٨  
عیین وأن ذلك التعیین سوف یساعد السلطة المفوضیة أن تكون مقتنعة بأن ھناك أساس سلیم للت

  .اإلشرافیة فیما وراء البحار في ممارسة مھمة أو أكثر من مھامھا اإلشرافیة

اإلشرافیة فیما وراء البحار أن مع أن المفوضیة ال تتوقع من مسجل شركات جیرسي أو السلطة   ٢-٣-٨  
ن للمفوضیة أن ُتعین مفتش، برھن ارتكاب سوء السلوك ھذا ، أو فعل غیر قانوني، حتى یمكت

ترغب المفوضیة أن تتسلم معلومات توضح بأن ھناك أسباب معقولة لالشتباه في سوء السلوك أو 
  .الفعل الغیر قانوني قد حدثت

یمكن مشاركة تقریر المفتش مع السلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار، یطالب قانون الشركات حتى   ٣-٣-٨  
فیما وراء البحار ھي السلطة المسئولة عن أداء مًا بأن السلطة اإلشرافیة من المفوضیة أن تقتنع تما

  .المھام اإلشرافیة المناظرة لتلك التي تتوالھا المفوضیة فیما یتعلق بالشركات والمؤسسات

  

                                                      
 .   مسجل شركات جیرسي ھو المدیر العام للمفوضیة1



  عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات كتیب  
  ت جیرسيالتحقیقات في شئون إحدى شركا : ٨القسم 
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باإلضافة إلى ذلك، ترغب المفوضیة أن تكون مقتنعة بأن السلطة سوف تتعامل مع أي معلومات   ٤-٣-٨  
  . بالسریة المالئمة وأن تمتثل ألي شروط مرفقة مع اإلفصاحیتم إفصاحھا 

عند اتخاذ قرارھا عما إذا كانت ستعین مفتش استجابة لطلب مسجل شركات جیرسي، سوف تأخذ   ٥-٣-٨  
  ):ضمن عوامل أخرى(المفوضیة بعین  االعتبار العوامل التالیة 

  البلد أو المنطقة إلى المفوضیة؛في حالة عما إذا كان سیتم تقدیم مناظرة في ذلك   ١-٥-٣-٨    

عما إذا كانت الحالة تتعلق بانتھاك محتمل لقانون أو اشتراط آخر ال یكون لھ   ٢-٥-٣-٨    
قضائي ال تعترف بھ  مقارب في جیرسي أو یتضمن تأكید اختصاص مناظر

  جیرسي؛

مدى خطورة القضیة وأھمیتھا في جیرسي وعما إذا كانت المساعدة یمكن    ٣-٥-٣-٨    
  لحصول علیھا باستخدام سبل أخرى؛ وا

  .بخالف ذلك مالئمًا لمصلحة الجمھورتقدیم ھذه المساعدة عما إذا كان   ٤-٥-٣-٨    

  تكالیف المساعدة  ٤-٨

تنطوي سیاسة المفوضیة على مساعدة السلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار بدون تحصیل مقابل، ما   ١-٤-٨  
 وفي .لصالحیة المذكورة تكلفة جوھریة تتكبدھا المفوضیةلم یكن من المرجح أن تتضمن ممارسة ا

لتحصیل مقابل ضروریًا، فسوف تقوم المفوضیة قبل كل شيء بمناقشة األمر مع حالة إذا اعتبر 
  .السلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار بخصوص المساھمة المالئمة نحو تكالیف العمل

 تقدیم طلب للمساعدة   ٥-٨

ویجب . لبكم خطیًا مع تحدید المعلومات التي تنشدونھا وسبب طلب ھذه المعلومات ُیرجى تقدیم ط  ١-٥-٨
  . أن یكون طلبكم باللغة اإلنجلیزیة

قد وجدت المفوضیة في كثیر من األحوال أنھ من المجدي أن تقوم السلطة اإلشرافیة فیما وراء   ٢-٥-٨   
یمكن إعطاء اإلرشادات عن البحار بمناقشة الطلب شفویًا بصفة مبدئیة مع المفوضیة حتى 

  . أفضل كیفیة لصیاغة طلب خطي رسمي في أقرب فرصة

  : ُیرجى إرسال طلبكم إلى  ٣-٥-٨  

Mr Barry Faudemer 
Director - Enforcement 

Jersey Financial Services Commission 
14-18 Castle Street 

St Helier 
Jersey 

JE4 8TP 
 

  822137 1534 (0) 44+  :     ھاتف
 822001 1534 (0) 44+: فاكس  

   org.jerseyfsc@faudemer.b:  برید الكتروني
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 التشریعات القانونیة ذات الصلة ٦-٨
  .١٩٩١لعام ) جیرسي(  الشركات   من قانون ١٩ الجزء  •

 
    

  

  



 عن التعاون الدولي وتبادل المعلوماتكتیب  
  الملحق أ
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 الملحق أ
 

  نموذج خطاب التماس لتستخدمھ 
  ة إشرافیة فیما وراء البحارسلط

  عند طلب معلومات



 عن التعاون الدولي وتبادل المعلوماتكتیب 
  الملحق أ
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الملحق أ   
 

 نموذج خطاب التماس لتستخدمھ 
 سلطة إشرافیة فیما وراء البحار

 عند طلب معلومات
 
 

 
  ]المعنون إلیھ[ 

  Jersey Financial Services Commissionمفوضیة جیرسي للخدمات المالیة 
PO Box 267 

14-18 Castle Street 
St Helier 

Jersey 
Channel Islands 

British Isles 
JE4 8TP 

 
 

  ] اسم الشخص أو الھیئة التي ترتبط بھا المعلومات المطلوبة: [بخصوص
  
  مقدمة  -١
  :یجب أن یشتمل ھذا القسم على[

 
  موجز للمعلومات المطلوبة؛ •
 اسم الشخص أو الجھة المعتقد بأنھا تحتفظ بالمعلومات؛  •
 تم بموجب مذكرة تفاھم؛عما إذا كان طلب المعلومات ی  •
 .] النطاق الزمني المطلوب خاللھ المعلومات •

  
  خلفیة لطلب المعلومات  -٢
  :یجب أن یشتمل ھذا القسم على[

 
 الذي أدى إلى الحاجة للمعلومات؛) فمثًال النشاط التجاري(وصف تفصیلي للخلفیة  •
دیم وصف للقانون المشتبھ انتھاكھ في حالة طلب المعلومات فیما یتعلق بإجراء غیر قانوني مشبوه، یجب تق •

 .] مذكرة بالعقوبة القصوى التي یمكن فرضھا فیما یتعلق بتلك المخالفةمع 
 
 الغرض من طلب المعلومات  -٣

فعلى سبیل المثال، یجوز طلب . یجب أن یصف ھذا القسم الغرض الذي  ألجلھ یتم طلب المعلومات[
  .] ببواطن األمورمینالعال معامالتن عائدات  شخص معین قد استفاد مالمعلومات للتأكید بأن



 عن التعاون الدولي وتبادل المعلوماتكتیب  
  الملحق أ
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  المعلومات المطلوبة  -٤

  :فعلى سبیل المثال. یجب أن ُیحدد في ھذا القسم التفاصیل الدقیقة جدًا للمعامالت المطلوبة[  
 اسم وعنوان الشخص أو الجھة المعتقد بوجود المعلومات المنشودة لدیھا؛  •

مصرفیة، یتم تقدیم اسم صاحب الحساب، وأرقام الحسابات في حالة طلب نسخة من كشوف الحسابات ال •
 والفترة الزمنیة التي یجب أن تغطیھا كشوف الحسابات؛) أینما كانت معلومة(

، " Y  إلى Xفمثًال نسخ لكافة قسائم الحساب الدائن خالل الفترة من  (أي نسخة من المستندات مطلوبة  •
 ]"منتفع بالحسابوكافة المستندات التي تؤكد ھویة المالك ال"

  التأكیدات  -٥

 :في ھذا القسم یجب على جھة السلطة الطالبة تؤكد بأن[  

الطالبة تم استخدامھا فقط بواسطة السلطة یأي معلومات تقوم المفوضیة باإلفصاح عنھا إلى السلطة سوف  •
 ألداء واجباتھا اإلشرافیة؛

یجب تطوعیًا اإلفصاح عنھا آلخرین بدون  معلومات یتم اإلفصاح عنھا بأنھا سریة وال أيسوف ُتعامل   •
 موافقة المفوضیة؛ 

 سوف تمتثل ألي شروط تحددھا المفوضیة عند اإلفصاح عن المعلومات؛   •

سوف یتم طلب موافقة المفوضیة قبلھا بفترة كافیة قبل اإلفصاح التطوعي عن المعلومات التي قدمتھا   •
 المفوضیة إلى السلطة الطالبة؛

یًا، یجب على السلطة الطالبة أن تقوم بإخطار المفوضیة قبلھا بوقت كافي باحتمال أینما كان ذلك عمل •
اإلفصاح عن المعلومات آلخرین بموجب التزام قانوني وسوف تؤكد السلطة الطالبة إذا طلبت من المفوضیة 

  ھي متوفرة؛ ذلك مثل ھذه االستثناءات أو االمتیازات القانونیة المالئمة فیما یتعلق بالمعلومات بحسب ما

إذا اقتضت الظروف بأنھ لم یكن عملیًا على السلطة الطالبة أن ُتخطر المفوضیة باحتمال اإلفصاح آلخرین   •
 عن المعلومات بموجب التزام قانوني، فسوف تفترض السلطة الطالبة بأن المفوضیة ترغب منھا تأكید مثل

 .]ا یتعلق بالمعلومات بحسب ما تكون متوفرة االستثناءات أو االمتیازات القانونیة المالئمة فیمھذه 

  سریة المعلومات  -٦

الختصاص القضائي للسلطة یجب أن یلخص في ھذا القسم شروط سریة المعلومات التي سُتطبق في بلد ا[
فعلى سبیل المثال، أنظر الملحق ب في ھذا الكتیب . ] عنھا المفوضیة إلیھاالطالبة  على أي معلومات ُتفصح

 مذكرة موجزة عن شروط سریة المعلومات التي ُتطبق على المعلومات التي ُتفصح عنھا للحصول على
  .السلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار للمفوضیة

ولن یكون ھذا القسم مطلوبًا في حالة إذا كانت السلطة الطالبة قد قدمت من قبل للمفوضیة مثل ھذا الموجز 
 .]مات الواردة فیھوأنھ لم یحدث أي تغییر جوھري في المعلو
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 بالملحق  
 

شروط السریة المطبقة على المعلومات التي ُتفصح عنھا سلطة 
فیما وراء البحار إلى المفوضیة إشرافیة  
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 الملحق ب 
 شروط السریة المطبقة على المعلومات التي ُتفصح عنھا سلطة إشرافیة

اء البحار إلى المفوضیةفیما ور  
  مقدمة

ھذه مذكرة موجزة عن شروط سریة المعلومات التي ُتطبق على المعلومات التي ُتفصح عنھا سلطة إشرافیة فیما 
وُتسمى المعلومات التي تتسلمھا المفوضیة بموجب قوانینھا التشریعیة أو ألغراض . وراء البحار إلى المفوضیة

  ". ستعمالالمعلومات مقیدة اال"ذلك باسم 

یمكن تقسیم القوانین التي تحكم الكیفیة التي یجب على المفوضیة أن تتعامل بھا مع المعلومات مقیدة االستعمال إلى 
ویمكن الحصول على نسخة من كافة التشریعات المشار إلیھا من موقع . أربع فئات كما ھي محددة فیما یلي

  .)ersey Legal Information BoardJ )je.jerseylaw.wwwاإلنترنت لمجلس المعلومات القانونیة في جیرسي 

  التشریعات والخدمات المالیة: الفئة األولى
بموجب ھذه التشریعات تشرف المفوضیة بكیفیة متدبرة على األنشطة التجاریة والشركات التي تمارس أنواع 

  : وھناك أربعة تشریعات قانونیة. معینة من أنشطة الخدمات المالیة

  
 ١٩٩١لعام ) جیرسي(قانون األنشطة المصرفیة  •
 ١٩٨٨لعام ) جیرسي(قانون صنادیق االستثمار الجماعیة   •
  ١٩٩٨لعام ) جیرسي(قانون الخدمات المالیة   •
 ١٩٩٦لعام ) جیرسي(قانون أنشطة التأمین   •

 
نح المفوضیة صالحیة التحقیق في التعامالت المشبوھة  یم١٩٩٨لعام ) جیرسي(كما أن قانون الخدمات المالیة 

  . للعالمین ببواطن األمور والتالعب في األسواق

  CFT/AMLتمویل اإلرھاب  / التشریعات لإلشراف على مكافحة غسیل األموال: الفئة الثانیة

ى األنشطة ، تشرف المفوضیة عل٢٠٠٨لعام ) جیرسي) (الجھات اإلشرافیة(بموجب قانون عائدات الجریمة 
التصدي لتمویل اإلرھاب واالشتراطات / التجاریة والشركات من ناحیة امتثالھا لتشریعات مكافحة غسیل األموال

  . النظامیة ذات الصلة

  تشریعات اإلشراف على المنظمات الغیر مدرة للربح : الثةالفئة الث

ساعد في تقریر عما إذا أن تفوضیة التزام  على الم٢٠٠٨لعام ) جیرسي(بموجب قانون المنظمات الغیر مدرة للربح 
  .كانت المنظمة الغیر ُمدرة للربح تساعد اإلرھاب أو یجري استخدامھا لمساعدة اإلرھاب

  تشریعات الشركات: رابعةالفئة ال

 إحدى تتمتع المفوضیة بصالحیة تعیین مفتش للتحقیق في شئون ١٩٩١لعام ) جیرسي(بموجب قانون الشركات 
  . إصدار تقریر عنھاشركات جیرسي و
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الشروط المطبقة على المعلومات التي تفصح عنھا إحدى السلطات اإلشرافیة فیما وراء 
  البحار إلى المفوضیة

یلخص ھذا الجزء الكیفیة التي تحمي بھا قوانین جیرسي المعلومات التي تتسلمھا المفوضیة من سلطة إشرافیة فیما 
التي تتسلمھا من سلطة  المعلومات مقیدة االستعمال  فقط أن ُتفصح عن یجوز للمفوضیةوبإیجاز،. وراء البحار

إشرافیة فیما وراء البحار أینما كان لدى المفوضیة مسار معلومات قانونیة یجوز لھا استعمالھا أو ُملزمة قانونًا 
  .بموجبھا باإلفصاح عن المعلومات كما ھو موصوف بصورة أكثر فیما بعد

  ونيةمسارات المعلومات القان

واآللیات التي بموجبھا یتم ") معلومات مقیدة االستعمال("إن شروط التعامل مع المعلومات التي تتسلمھا المفوضیة 
تحت كل من الفئات األربعة للتشریعات المحددة في مقدمة ھذه المذكرة ") مسارات المعلومات("اإلفصاح عنھا 

ا بقیام وتسمح مسارات المعلومات الملخصة عنھ. حده فیما یليالموجزة، تختلف قلیًال بحیث أن كل فئة موصوفة على 
  .المفوضیة بمشاركة المعلومات ولكنھا ال ُتطالب بذلك

فعندما تتسلم المفوضیة معلومات من سلطة إشرافیة فیما وراء البحار تم تقدیمھا مع فرض قیود على استخدامھا، 
ورغم ذلك، إذا . ومات، فسوف تحترم المفوضیة تلك القیودوبشرط الخضوع ألي اشتراط قانوني ُیطبق لتقدیم المعل

قررت المفوضیة اإلفصاح تطوعي عن تلك المعلومات بدون موافقة السلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار ذات الصلة، 
  .فیجوز للمحكمة الملكیة لدى التقدم بطلب من تلك السلطة، أن تمنع ذلك اإلفصاح عن طریق إصدار أمر مانع

  زام القانوني لتقديم المعلوماتااللت

  .بموجب قانون جیرسي، فإن المفوضیة ُملزمة قانونًا بعمل تلك اإلفصاحات في الظروف المحددة في المرفق

أنظر (وعندما تتسلم المفوضیة مطالبة موضع التنفیذ قانونیًا بخصوص المعلومات، فمثًال یتم تسلیمھا أمر محكمة 
تقدیم المعلومات المنشودة إلى المفوضیة بشرط أال تفصح المفوضیة عن المعلومات ولكن تم )  في المرفق١الفقرة 

بدون الحصول أوًال على موافقة من السلطة اإلشرافیة فیما وراء البحار، فعندئذ یمكن للمفوضیة أن تتقدم بطلب إلى 
الملكیة أن تقرر إلغاء ذلك وفي تلك الحالة، یمكن للمحكمة . المحكمة الملكیة لفرض واجب السریة على المفوضیة

  .الشرط وإصدار أمر للمفوضیة باإلفصاح إذا كانت مصالح العدالة تتطلب ذلك

ت التي تسلمتھا من سلطة إشرافیة وقد تنشأ ظروف أیضًا عندما تكون المفوضیة ُملزمة قانونًا باإلفصاح عن المعلوما
معلومات قد تم تقدیمھا مرفقة بشرط عدم قیام المفوضیة یما وراء البحار وذلك بصورة فوریة  رغم الحقیقة في أن الف

ویكون الشرط المرجح ھو أن المعلومات التي تسلمتھا المفوضیة ُتشیر إلى شخص قد عمل في نشاط . باإلفصاح عنھا
وفي تلك الحاالت، سوف تكون المفوضیة مطالبة بإبالغ األمر إلى وحدة . غسیل األموال أو تمویل اإلرھاب

ویمكن الحصول على المزید من المعلومات في ). جزء من شرطة والیات جیرسي(ات المالیة في جیرسي االستخبار
  . من المرفق٥ و ٤الفقرتین 
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  التشريعات القانونية لحماية البيانات

أي البیانات (، الذي یحمي البیانات الشخصیة ٢٠٠٥لعام ) جیرسي(المفوضیة ُملزمة بموجب قانون حمایة البیانات 
وتحكم قدرة المفوضیة على اإلفصاح عن البیانات الشخصیة في جیرسي وفیما وراء ) ن أفراد على قید الحیاةع

  .البحار

وبصفة عامة، عندما تكون المفوضیة مقتنعة بأنھا یمكن أن تفصح عن المعلومات مقیدة االستعمال بموجب قانون في 
ھا، فسوف یكون اإلفصاح مسموحًا بھ بموجب قانون حمایة إحدى الفئات األربعة للتشریعات القانونیة التي ذكرنا

  .٢٠٠٥لعام ) جیرسي(البیانات 

  

  
   



 عن التعاون الدولي وتبادل المعلوماتكتیب  
  بالملحق 

  
 
 

 
  ٢٠١٢تشرین الثاني / نوفمبر: صدر بتاریخ                                                                   صفحة٥٠ من ٣٨ صفحة  

  التشریعات القانونیة للخدمات المالیة: الفئة األولى
  

التشریعات القانونیة للخدمات المالیة تجعل أي إفصاح من قّبل المفوضیة لمعلومات تسلمتھا بموجب التشریعات 
مالیة أو ألغراضھ، جریمة بما في ذلك المعلومات التي تزودھا السلطة اإلشرافیة فیما وراء القانونیة للخدمات ال

 :الظروف التالیةالبحار إلى المفوضیة ألغراض ومھام المفوضیة، باستثناء ما یختص ب

الشخص الذي تتعلق بھ ) إذا كان مختلفًا(في حالة موافقة الشخص الذي تم الحصول على المعلومات منھ؛ و  •
 المعلومات؛

 في حالة إذا كانت المعلومات متوفرة بالفعل لدى العامة من مصادر أخرى؛  •
في حالة إذا كانت المعلومات في صورة موجز أو ملخص لمعلومات مجمعة تم إعدادھا بحیث ال یمكن   •

 التحقق منھا عما إذا كانت المعلومات متعلقة بأي شخص معین؛
ذا كان الشخص مسجًال أو لدیھ تصریح أو شھادة، تشمل اإلفصاح عن في حالة إذا أوضحت المعلومات عما إ •

 ؛ شروط مرفقة بالتسجیل أو التصریح أو الشھادةأي
  و؛2 )أنظر أدناه(في حالة إذا كان لدى المفوضیة مسار من خاللھ یتم اإلفصاح عن المعلومات  •
 ).نظر المرفقأ(إذا كانت المفوضیة ُملزمة باإلفصاح عن المعلومات بموجب القانون   •

 
 مسارات المعلومات بموجب التشریعات القانونیة للخدمات المالیة 

 :الظروف التي یمكن فیھا استخدام المسار   :مسار إلى 

 

 . بدون قیود  ) المدیر التنفیذي للمحكمة الملكیة( Viscount  الفیسكونت  

الكیفیة التي حص یف( العام راجعمراقب الحسابات والم
الھیئات العامة األموال وینظر في أفضل السبل تصرف بھا 

 ). التي یمكنھ بھا تحقیق القیمة االقتصادیة لألموال المنصرفة

ألغراض التمكین أو المساعدة في تنفیذ أي من مھام مراقب  
 .الحسابات العام والمدقق العام فیما یتعلق بالمفوضیة

لك الشخص لممارسة مھامھم لغرض تمكین أو مساعدة ذ أي شخص یمارس مھمة قانونیة
القانونیة فیما یتعلق بأي شخص أو فئة أشخاص بخصوصھم 

 .تقوم المفوضیة بأداء واجبات قانونیة

  :لغرض تمكین أو مساعدة أي مما یلي)   ١  أي شخص
   شخص یعمل نیابة عن نفسھ؛أي المفوضیة أو ) ١       (
 شخص معین بموجب تشریع قانوني أصدرتھ أي   )٢(

 -:ت التالیةمن الجھا
  المفوضیة  ) أ(
المحكمة الملكیة بناءًا على طلب من   ) ب(

 المفوضیة؛
في حالة بیان ذكر الوزیر والمفوضیة كل )  ج(

منھما في ذلك التشریع القانوني بأن لدیھم 
 الصالحیة لتعیین ذلك الشخص؛

وواجبات المفوضیة أو واجبات ذلك لتصریف أمور 

                                                      
یالحظ بأن ھناك مسارات معینة تتطلب من المفوضیة أن تكون مقتنعة قبل اإلفصاح عن أي معلومات بأن متسلم المعلومات یمتثل أو سوف یمتثل     2

  . علوماتألي شروط قد تكون المفوضیة، بحسب ما تراه مالئمًا، خاضعة لھا بخصوص اإلفصاح عن الم
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 مسارات المعلومات بموجب التشریعات القانونیة للخدمات المالیة 
 :الظروف التي یمكن فیھا استخدام المسار   :مسار إلى 

 

ت المالیة الشخص بموجب التشریعات القانونیة للخدما
  .أو تحت أي تشریع آخر

 شخص مسجل بموجب أيیوضح عما إذا كان )  ٢
 بما في ذلك أي المالیةالتشریعات القانونیة للخدمات 

  .شروط مرفقة بذلك التسجیل

بھدف التحقیق في المخالفة المشتبھ فیھا أو في مؤسسة )   ٣
أو بخالف ذلك ألغراض أي دعاوي قضائیة جنائیة في  

  .أماكن أخرىجیرسي أو 

فیما یتعلق بأي دعاوي قضائیة تنشأ عن التشریعات  )  ٤
 .القانونیة للخدمات المالیة

 للمساعدة في ممارسة مھمة أو أكثر من مھامھا اإلشرافیة سلطة إشرافیة فیما وراء البحار

  –اسم  الجمھور
عضو مجلس إدارة بالشركة یمارس أنشطة )  أ(

خدمات المالیة االستثمار ومسجل تحت قانون ال
  ؛١٩٩٨لعام ) جیرسي(

عضو مجلس إدارة بشركة سیكون شریك في ) ب(
شركة بسیطة تمارس أنشطة االستثمار ومسجلة 

لعام ) جیرسي(بموجب قانون الخدمات المالیة 
  ؛١٩٩٨

شخص مستخدم كسمسار أو كمدیر استثمار ) ج(
استنسابي أو كمستشار أو مشرف من قّبل شخص 

مار ومسجل بموجب قانون یمارس أنشطة االستث
 .١٩٩٨لعام ) جیرسي(الخدمات المالیة 

فیما یتعلق (أو ضابط الشرطة ) النائب العام(المدعي العام 
بالمعلومات التي یتم تحصیلھا بموجب التشریعات القانونیة 
للخدمات المالیة أو بخالف ذلك الموجودة في حوزة المفوضیة 

 ).دمات المالیةالستخدامات معینة بموجب تشریعات الخ

أي معلومات ُتفصح عنھا المفوضیة یجوز فقط أن یتم 
اإلفصاح عنھا بعد ذلك من قّبل المدعي العام أو ضابط 
الشرطة ألغراض تحقیق في مخالفة مشتبھ فیھا أو محاكمة 

 .في جیرسي أو بحسب ما یراه المدعي العام في مكان آخر

یما یتعلق أي شخص أو جھة مسئولة عن نظام التعویضات ف 
 .بخدمة أو أكثر من الخدمات المالیة

عندما یبدو للمفوضیة بأن اإلفصاح عن المعلومات سوف   
یتسبب في تمكین أو مساعدة متسلم المعلومات أو المفوضیة 
في تصریف أمور واجباتھ ولكن یجوز فقط عمل أي إفصاح 
مثل ھذا في حالة إعطاء المتسلم للمفوضیة تعھدًا كتابیًا بأن 

لمعلومات لن یتم اإلفصاح عنھا بعد ذلك بدون موافقة مسبقة ا
 .من المفوضیة

  : الحسابات ألجلمدقق

  شخص مسجل؛)   أ(
ف عندما یبدو للمفوضیة بأن اإلفصاح عن المعلومات سو 

 .یكون لمصلحة الزبائن الحالیین أو المرتقبین للشخص
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 مسارات المعلومات بموجب التشریعات القانونیة للخدمات المالیة 
 :الظروف التي یمكن فیھا استخدام المسار   :مسار إلى 

 

  شخص مسجل سابقًا؛ أو)  ب(

  

  شخص یبدو للمفوضیة بأن یمارس أو قد مارس أنشطة  )   ج(
 .        غیر مصّرح بھا

 

 

سلطة أو منظمة دولیة تشمل مھامھا تقییم مدى امتثال  
  .جیرسي للمعاییر الدولیة الخاصة باللوائح المالیة

لغرض تمكین أو مساعدة جھة أو منظمة ألداء مھمتھا في 
 .التقییم

لتأدیبیة جھة مھنیة مسئولة عن وضع المعاییر واإلجراءات ا
فمثًال ھیئات (لألفراد الذین یخفقون في تلبیة تلك المعاییر 

 ).لة المھنیة والجمعیات القانونیةءالمسا

لتمكین أو مساعدة الجھة في تصریف شئونھا فیما یتعلق  
بشخص أخفق، أو مزعوم بأنھ أخفق في تلبیة المعاییر التي 

  .تحددھا الھیئة
 



 عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات كتیب 
  الملحق ب
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  AML/CFTتمویل اإلرھاب / اف على مكافحة غسیل األموالتشریعات اإلشر: الفئة الثانیة 
 

 تجعل أي إفصاح من قّبل ٢٠٠٨لعام ) جیرسي) (الھیئات اإلشرافیة(التشریعات القانونیة لقانون عائدات الجریمة 
ة المفوضیة لمعلومات تسلمتھا أو ألغراض ھذا القانون، جریمة بما في ذلك المعلومات التي تزودھا السلطة اإلشرافی

 :فیما وراء البحار إلى المفوضیة ألغراض ومھام المفوضیة، باستثناء ما یختص بالظروف التالیة

الشخص الذي تتعلق بھ ) إذا كان مختلفًا(في حالة موافقة الشخص الذي تم الحصول على المعلومات منھ؛ و  •
 المعلومات؛

  أخرى؛في حالة إذا كانت المعلومات متوفرة بالفعل لدى العامة من مصادر  •
في حالة إذا كانت المعلومات في صورة موجز أو ملخص لمعلومات مجمعة تم إعدادھا بحیث ال یمكن   •

 التحقق منھا عما إذا كانت المعلومات متعلقة بأي شخص معین؛
) الھیئات اإلشرافیة( بموجب قانون عائدات الجریمة  المعلومات عما إذا كان الشخص مسجًالعندما توضح •

   . ویشمل ذلك أي شروط مرفقة بالتسجیل٢٠٠٨ لعام) جیرسي(
 3 )أنظر أدناه(عندما یكون للمفوضیة مسار ُتفصح من خاللھ المعلومات  •
 ).أنظر المرفق(إذا كانت المفوضیة ُملزمة باإلفصاح عن المعلومات بموجب القانون   •
 ).نظر المرفقأ(في حالة إذا كانت المفوضیة ُملزمة باإلفصاح عن المعلومات بموجب القانون   •

 
  تمویل اإلرھاب  / شراف على مكافحة غسیل األمواللإلمسارات المعلومات بموجب التشریعات القانونیة 

 :الظروف التي یمكن فیھا استخدام المسار   :مسار إلى 

 

  .أي شخص )المدیر التنفیذي للمحكمة الملكیة( Viscount الفیسكونت  

وأي ھیئة إشرافیة أخرى (لمفوضیة تمكین أو مساعدة األغراض  .أي شخص
 لتصریف واجباتھا بموجب ھذا القانون )4معینة بموجب القانون

  . أو وظائف مماثلة بموجب أي تشریعات أخرى
 بما في تحت ھذا القانون شخص مسجل أيیوضح عما إذا كان 

  .ذلك أي شروط مرفقة بذلك التسجیل

ؤسسة أو بخالف بھدف التحقیق في المخالفة المشتبھ فیھا أو في م
ذلك ألغراض أي دعاوي قضائیة جنائیة في  جیرسي أو أماكن 

  .أخرى

فیما یتعلق بأي دعاوي قضائیة تنشأ عن التشریعات  القانونیة 
  .للخدمات المالیة

  

 .سلطة إشرافیة فیما وراء البحار 

 

 .للمساعدة في ممارسة مھمة أو أكثر من مھامھا اإلشرافیة 

لغرض تأسیس أو بخالف ذلك ألغراض أي إجراءات تأدیبیة فمثًال ھیئات المحاسبة المھنیة والجمعیات (الھیئات المھنیة  
                                                      

یالحظ بأن ھناك مسارات معینة تتطلب من المفوضیة أن تكون مقتنعة قبل اإلفصاح عن أي معلومات بأن متسلم المعلومات یمتثل أو سوف یمتثل    3
  .ألي شروط قد تكون المفوضیة، بحسب ما تراه مالئمًا، خاضع لھا بخصوص اإلفصاح عن المعلومات

 . ھیئة أخرى بخالف المفوضیة كھیئة إشرافیة  ال یوجد في الوقت الحالي أي  4



 عن التعاون الدولي وتبادل المعلوماتكتیب  
  بالملحق 
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  تمویل اإلرھاب  / شراف على مكافحة غسیل األمواللإلمسارات المعلومات بموجب التشریعات القانونیة 

 :الظروف التي یمكن فیھا استخدام المسار   :مسار إلى 

 

متعلقة بممارسة الواجبات المھنیة من قّبل مدقق حسابات شخص  )القانونیة
مسجل أو شخص مسجل سابقًا أو مدقق حسابات أو محاسب أو 

ذا شخص آخر معین أو معتمد ألغراض إعداد تقریر بموجب ھ
 .القانون

فیما یتعلق (أو ضابط الشرطة ) النائب العام(المدعي العام 
بالمعلومات التي یتم تحصیلھا بموجب التشریعات القانونیة 
للخدمات المالیة أو بخالف ذلك الموجودة في حوزة 
المفوضیة الستخدامات معینة بموجب تشریعات الخدمات 

 ).المالیة

 یجوز فقط أن یتم اإلفصاح أي معلومات ُتفصح عنھا المفوضیة
عنھا بعد ذلك من قّبل المدعي العام أو ضابط الشرطة ألغراض 
تحقیق في مخالفة مشتبھ فیھا أو محاكمة في جیرسي أو بحسب ما 

 .یراه المدعي العام في مكان آخر

  : الحسابات ألجلمدقق

  شخص مسجل؛)   أ(

  شخص مسجل سابقًا؛ أو)  ب(

  أن یمارس أو قد مارس أنشطة  شخص یبدو للمفوضیة ب)   ج(
 .        غیر مصّرح بھا

  
 

عندما یبدو للمفوضیة بأن اإلفصاح عن المعلومات سوف یمكن 
وأي جھة إشرافیة أخرى معینة بموجب ھذا (أو یساعد المفوضیة 

 ألداء واجباتھ بموجب ھذا القانون أو أن اإلفصاح )5القانون
مرتقبین لذلك سوف یكون لمصلحة العمالء أو العمالء ال

 .الشخص
 

 أي موضوع یتطلب ممارسة مھارات فيأي شخص مؤھل  
  .مھنیة

وأي جھة إشرافیة أخرى معینة بموجب ھذا (ة لتمكین المفوضی
لتصریف أي من واجباتھ على نحو سلیم بموجب ھذا  )6القانون

القانون، عندما یكون اإلفصاح ضروریًا للتأكد من أن الشخص 
حاطتھ علمًا على نحو سلیم فیما یتعلق المؤھل المعني یتم إ

  .باألمور المنشود من أجلھا المشورة

محقق معین بموجب ھذا القانون، التشریعات القانونیة 
 .لمعامالت العالمین ببواطن األمور أو قانون شركات جیرسي

 .بدون قیود

 

                                                      
 .٣   كما في الحاشیة رقم 5
 .٣   كما في الحاشیة رقم 6



 عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات كتیب 
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 للربحالتشریعات القانونیة لإلشراف على المنظمات غیر المدرة : الفئة الثالثة 
 

 للمفوضیة مسارات لتمكینھا من توصیل المعلومات ٢٠٠٨لعام ) جیرسي(ُیزود قانون المنظمات غیر المّدرة للربح 
 . مقیدة االستعمال التي تصبح في حوزة المفوضیة نتیجة لتنفیذھا التزاماتھا بموجب ھذا القانون

 
وجز أو مجموعة معلومات مجمعة ُمعدة ة موھذا القانون یمكن أیضا المفوضیة من نشر المعلومات في صور

  .خصیصًا بحیث ال یمكن التحقق من المعلومات المتعلقة بأي شخص معین
  

كما أن القانون الُعرفي في جیرسي یعطي أیضًا إمكانیة للمفوضیة باإلفصاح عن معلومات مقیدة االستعمال عندما 
 .الشخص المتعلقة بھ المعلومات )ن مختلفًاإذا كا(یوافق الشخص الذي تم منھ الحصول على المعلومات، أو 

  
 

أنظر (وھناك أیضًا ظروف تكون فیھا المفوضیة ُملزمة باإلفصاح عن المعلومات مقیدة االستعمال بموجب القانون 
 ). المرفق

 
 

  لإلشراف على المنظمات غیر المدرة للربحمسارات المعلومات بموجب التشریعات القانونیة 

  

 :ظروف التي یمكن فیھا استخدام المسارال   :مسار إلى 

 

بدون قیود، ولكن ینص القانون بأنھ یجوز للمفوضیة على وجھ  .وزیر التنمیة االقتصادیة في جیرسي
الخصوص استعمال المسار، في حالة إذا كانت مقتنعة بأن 

  –المعلومات مطلوبة 
  للتحقیق في مخالفة مشبوھة بداخل جیرسي أو خارجھا؛)   أ(
  رفع دعاوي قضائیة جنائیة في جیرسي أو خارجھا؛ أو)  ب(
  .دعاوي قضائیة ناتجة عن ھذا القانونفیما یتعلق بأي )  ج(
 

بدون قیود، ولكن ینص القانون بأنھ یجوز للمفوضیة على وجھ   )النائب العام(المدعي العام 
الخصوص استعمال المسار، في حالة إذا كانت مقتنعة بأن 

  –المعلومات مطلوبة 
  للتحقیق في مخالفة مشبوھة بداخل جیرسي أو خارجھا؛)   أ(
  رفع دعاوي قضائیة جنائیة في جیرسي أو خارجھا؛ أو)  ب(
  .فیما یتعلق بأي دعاوي قضائیة ناتجة عن ھذا القانون)  ج(

 

بدون قیود بخالف أن المفوضیة یجب أن تكون مقتنعة بأن   سلطة إشرافیة فیما وراء البحار
سوف تقوم الجھة باستخدامھا فقط للمھام التي یمكن المعلومات 

 . للمفوضیة ممارستھا بموجب ھذا القانون



 عن التعاون الدولي وتبادل المعلوماتكتیب  
  بالملحق 
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  لإلشراف على المنظمات غیر المدرة للربحمسارات المعلومات بموجب التشریعات القانونیة 

  

 :ظروف التي یمكن فیھا استخدام المسارال   :مسار إلى 

 

ھیئة دولیة تشتمل مھامھا على تقییم مدى امتثال جیرسي 
 للمعاییر الدولیة

 .ألغراض تمكین الجھة من أداء مھمتھا الخاصة بالتقییم



 عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات كتیب 
  الملحق ب

  
 

 
 

 
  ٢٠١٢تشرین الثاني / نوفمبر: صدر بتاریخ                                                                   صفحة٥٠ من ٤٥صفحة  

 ت القانونیة للشركاتالتشریعا: الفئة الرابعة
 

 قد یحتوي –لتمكینھا من إمرار تقریر ) أنظر أدناه(المفوضیة بمسار  ١٩٩١لعام ) جیرسي(قانون الشركات یزود 
  .  أصدره مفتش عینتھ المفوضیة بموجب ھذا القانون–على معلومات مقیدة االستعمال 

  
تعمال في حالة كما أن قانون جیرسي الُعرفي یعطي أیضًا للمفوضیة إمكانیة اإلفصاح عن معلومات مقیدة االس

من الشخص التي تكون ) إذا كان مختلفًا(الحصول على الموافقة من شخص الذي صدرت منھ المعلومات و 
  .المعلومات متعلقة بھ

  
أنظر (ھناك أیضًا ظروف تكون فیھا المفوضیة ُملزمة باإلفصاح عن المعلومات مقیدة االستعمال بموجب القانون 

  ).المرفق
  

 
شركاتبموجب التشریعات القانونیة للمسارات المعلومات    

 :الظروف التي یمكن فیھا استخدام المسار   :مسار إلى 

 

في الشركة أو جھة أخرى مؤسسة تخضع أي عضو )   أ( 
   .لتقریر المفتش

   أي شخص یشار إلى سلوكھ في تقریر المفتش؛) ب(

  مدققو حسابات الشركة أو ذلك الشخص االعتباري؛)   ج(

  طلب التحقیق؛مقدمو )   د(

   سلطة إشرافیة فیما وراء البحار؛أي)  ھـ(

 شخص یبدو للمفوضیة أن مصالحھ المالیة قد أي)  و(
تأثرت بفعل األمور المتناولة المذكورة في التقریر 
سواء كدائن للشركة أو كشخص اعتباري أو بخالف 

 .ذلك

إمرار التقریر الذي قام مفتش معین من قّبل المفوضیة 
تحقیق في شئون شركة مؤسسة بموجب أحكام ھذا بإصداره لل

 .القانون
 

 

 



 عن التعاون الدولي وتبادل المعلوماتكتیب  
  بالملحق 
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 المرفق
 التزامات لإلفصاح عن المعلومات مقیدة االستعمال

 

  : بموجب قانون جیرسي فإن المفوضیة ُملزمة قانونًا لعمل إفصاحات في الظروف التالیة

بحسب ما (لمحكمة الملكیة في جیرسي، أو رئیس القضاة أو ا)  العامالنائب(إذا قام المدعي العام   -١
باستعمال الصالحیات الممنوحة بموجب القانون بإجبار المفوضیة على إصدار ) تكون علیھ الحالة

أو بخالف ذلك ألغراض  أي دعاوي قضائیة  أو لرفعھةالمعلومات بھدف التحقیق في مخالفة مشبو
) جیرسي( تحقیقات االحتیال أي دعوى قضائیة ال تكون فیھا المفوضیة طرفًا، فمثًال بموجب قانون

) جیرسي) (الدعاوي القضائیة في منطقة اختصاص أخرى(،  وأمر األدلة والبراھین ١٩٩١لعام 
 وقانون جرائم االتجار ٢٠٠١لعام ) جیرسي) (التعاون الدولي(، وقانون العدالة الجنائیة ١٩٨٣لعام 

 وقانون ١٩٩٩لعام ) سيجیر(، وقانون عائدات الجریمة ١٩٨٨لعام ) جیرسي(في المخدرات 
  . ٢٠٠٢لعام ) جیرسي(اإلرھاب 

إذا استخدم الوزیر األول في جیرسي الصالحیات الممنوحة لھ بموجب قانون تجمید ممتلكات   -٢
 إلجبار المفوضیة على تقدیم المعلومات التي یطلبھا الوزیر األول ٢٠١١لعام ) جیرسي(اإلرھابیین 

لتھرب من ذلك األمر أو التشریعات المماثلة في المملكة لغرض تأمین االمتثال أو الكشف عن ا
  .المتحدة، وأیل أوف مان وبلدان أخرى معینة

بحسب ما تكون علیھ (إذا استخدم المدعي العام في جیرسي، أو الوزیر األول أو وكیل الضرائب   -٣
عن ) ر القنالجز) (إجراءات األمم المتحدة(إذا استخدم الصالحیات الممنوحة بموجب أمر ) الحالة

 إلجبار المفوضیة بتقدیم المعلومات التي قد یحتاجون إلیھا لغرض تأكید ٢٠٠٢القاعدة وطالبان لعام 
  .االمتثال لذلك األمر أو الكشف عن التھرب منھ

إذا كان من وجھة نظر أن المعلومات ُتبین أي شخص اشترك أو ربما اشترك في أنشطة غسیل   -٤
  ).٢٠٠٨لعام ) جیرسي( من أمر غسیل األموال ٢٣المادة  (األموال أو تمویل اإلرھاب

 ١٨ إلى ١٥إذا كان ھناك اعتقاد أو اشتباه أن شخصًا آخر قد ارتكب جریمة بموجب أحكام المواد   -٥
) ٢٠٠٢لعام ) جیرسي( من قانون اإلرھاب ٢٠المادة  (٢٠٠٢لعام ) جیرسي(من قانون اإلرھاب 

 أ من قانون عائدات ٣٤المادة ( أشترك في غسیل األموال أو یعرف أو یشتبھ في أن شخصًا آخر
  ).١٩٩٩لعام )  جیرسي(الجریمة 

 من ٧المادة (إذا طلب شخص إبالغھ بأي بیانات شخصیة تحتفظ بھا المفوضیة عن ذلك الشخص   -٦
إلى الحد الذي ) ضمن أشیاء أخرى(، ویستثنى من ذلك )٢٠٠٥لعام ) جیرسي(قانون حمایة البیانات 

 فیھ اإلفصاح عن البیانات من المرجح أن یضر أداء المفوضیة لواجباتھا على النحو السلیم یكون
أو في حالة معالجة البیانات لمنع ) ٢٠٠٥لعام ) جیرسي( من قانون حمایة البیانات ٣١المادة (

) جیرسي( من قانون حمایة البیانات ٢٩المادة ( حال أيالجریمة أو الكشف عنھا أو التحقیق على 
  ).٢٠٠٥لعام 

  



 عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات كتیب 
  الملحق ب
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  الملحق ج 
المساعدة التي قد تكون متاحة للسلطات   

من وكاالتالبحار  اإلشرافیة فیما وراء   
  جیرسي األخرى

  



 عن التعاون الدولي وتبادل المعلوماتكتیب  
  بالملحق 

  
 
 

 
  ٢٠١٢تشرین الثاني / نوفمبر: صدر بتاریخ                                                                   صفحة٥٠ من ٤٨ صفحة  

  الملحق ج 

المساعدة التي قد تكون متاحة للسلطات   
من وكاالتالبحار  اإلشرافیة فیما وراء   

  جیرسي األخرى
 

 
مساعدة التي یمكن توفیرھا من الوكاالت األخرى في جیرسي فیما یلخص في ھذا الملحق األنواع الرئیسیة لل

  . یتعلق بجرائم غسیل األموال وتمویل اإلرھاب والجرائم المالیة األخرى
  

  :ویوضح فیما یلي تفاصیل االتصال لوكالتین مذكورتین في ھذا الملحق
  

 والھجرة لوالیات جیرسي  جیرسي وخدمات الجمارك المالیة لشرطة والیاتالوحدة المشتركة للجرائم 
 

    Joint Financial Crimes Unit (JFCU)وحدة الجرائم المالیة المشتركة   
States of Jersey Police 

PO Box 789 
Rouge Bouillon 

St Helier 
Jersey 

JE4 8ZD 
 

  612250 1534 (0) 44+ :    ھاتف
      870537 1534 (0) 44+   : فاكس

 

 المدعي العام 

    Her Majesty’s Attorney Generalالعام لصاحبة الجاللة المدعي 
Law Officers’ Department 

Morier House 
St Helier 
Jersey    

JE1 1DD 
 

 441200 1534 (0) 44+   :    ھاتف
 441299 1534 (0) 44+  :  فاكس

  je.ovg@officers.law:  برید الكتروني 
 

القواعد اإلرشادیة "لمساعدة سلطات التحقیق فیما وراء البحار، نشر المدعي العام مستندًا بعنوان 
ویمكن الحصول على نسخة من ھذا المستند مباشرة من قسم المكاتب ". للمساعدة القانونیة المتبادلة

   ).LawOfficers/je.gov.www/أنظر (القانونیة أو إنزالھ من موقعھ على اإلنترنت 



 عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات كتیب 
  الملحق ب

  
 

 
 

 
 ٢٠١٢تشرین الثاني / نوفمبر: صدر بتاریخ                                                                   صفحة٥٠ من ٤٩صفحة 

 نوع المساعدة
 

 التشریعات القانونیة ذات الصلة الوكالة لالتصال بھا

وتشمل غسیل أموال (االستخبارات فیما یتعلق بشبھة غسیل األموال 
 أو تمویل اإلرھاب) المخدرات

 

 ١٩٩٩لعام ) جیرسي(انون عائدات الجریمة  من ق٣١المادة   • وحدة الجرائم المالیة المشتركة 
 ١٩٨٨لعام ) جیرسي( جرائم االتجار في المخدرات  د من قانون٤٠المادة   •
 ٢٠٠٢لعام ) جیرسي( اإلرھاب  ج من قانون٢٤المادة   •
 

أمر قاضي لشخص لتقدیم المعلومات ألغراض التحقیق فیما یتعلق بعائدات  (أمر إبراز
 )سلوك جنائي

 

 ١٩٩٩لعام ) جیرسي( من قانون عائدات الجریمة ٤٠المادة   •  المالیة المشتركةوحدة الجرائم 
 ١٩٨٨لعام ) جیرسي( جرائم االتجار في المخدرات  د من قانون٤٢المادة   •
 ٢٠٠٢لعام ) جیرسي( اإلرھاب  من قانون٣١المادة   •
 

 ١٩٩٩لعام ) جیرسي(من قانون عائدات الجریمة )  ١( أ ٤١المادة   • وحدة الجرائم المالیة المشتركة   أمر محكمة للحصول على معلومات عن الزبون 
 ١٩٨٨لعام ) جیرسي( جرائم االتجار في المخدرات من قانون)  ١( أ ٤٤المادة   •
 ٢٠٠٢لعام ) جیرسي( اإلرھاب   من قانون٣٢المادة   •
 

 ١٩٩٩لعام ) جیرسي(  من قانون عائدات الجریمة )٢( أ ٤١المادة   • وحدة الجرائم المالیة المشتركة  لمراقبة حساب زبونأمر محكمة  
 ١٩٨٨لعام ) جیرسي( جرائم االتجار في المخدرات من قانون)  ٢( أ ٤٤المادة   •
 ٢٠٠٢لعام ) جیرسي( اإلرھاب   من قانون٣٣المادة   •
 

لعام ) جیرسي) (ليالتعاون الدو( من قانون العدالة الجنائیة ٦ ب و ٥ و ٥المادة  • المدعي العام  طلبات ألدلة مستندیة
٢٠٠١  

  ١٩٩١لعام ) جیرسي( من قانون تحقیقات االحتیال ٢ المادة   •
لعام ) جیرسي) (التعاون الدولي( من قانون استرداد األصول المدنیة ٣المادة    •

٢٠٠٧  
 

 ١٩٨٣ لعام) جیرسي) (دعاوي قضائیة في بلدان أخرى(أمر األدلة والبینات  • المدعي العام  طلبات إلفادات من شھود
لعام ) جیرسي) (التعاون الدولي( من قانون استرداد األصول المدنیة ٣المادة   •

٢٠٠٧ 
 

 ١٩٩١لعام ) جیرسي( من قانون تحقیقات االحتیال ٢المادة   • المدعي العام  )جرائم االحتیال الخطیرة أو المعقدة(طلبات لعمل مقابالت تحقیق   



 عن التعاون الدولي وتبادل المعلوماتكتیب 
  الملحق ج

 
 

 
 ٢٠١٢تشرین الثاني / نوفمبر: صدر بتاریخ                                                                   صفحة٥٠ من ٥٠صفحة 

 نوع المساعدة
 

 التشریعات القانونیة ذات الصلة الوكالة لالتصال بھا

 
 )رسيفي جی(طلبات ألدلة شفویة مع حلف الیمین 

 
لعام ) جیرسي) (التعاون الدولي( أ من قانون العدالة الجنائیة ٥ و ٥المادتان  • المدعي العام 

٢٠٠١  
لعام ) جیرسي) (التعاون الدولي(انون استرداد الممتلكات المدنیة من ق ٣ة الماد  •

٢٠٠٧ 
أي إجراءات ) [في بالدكم(طلبات لألدلة الشفویة مع حلف الیمین  

 ]ج في جیرسيالتبلیغ من الخار
 

  ٢٠٠١لعام ) جیرسي) (التعاون الدولي( من قانون العدالة الجنائیة ٢المادتان   • المدعي العام 
لعام ) جیرسي) (التعاون الدولي (انون استرداد الممتلكات المدنیة ق من ٢ة الماد  •

٢٠٠٧ 

بحسب ما  (١٩٩٩لعام ) جیرسي( من قانون عائدات الجریمة ١٦ و ١٥ المادتان • المدعي العام   )أمر تقييد أو تجميد ممتلكات(الحجز القضائي طلبات   
) تنفیذ أوامر المصادرة(ھو معدل ومطبق بموجب لوائح عائدات الجریمة 

 )٢٠٠٨لعام ) جیرسي(
بحسب  (١٩٨٨لعام ) جیرسي( من قانون االتجار في المخدرات ١٦ و ١٥المادتان  •

) جیرسي) (تنفیذ أوامر المصادرة(المخدرات ما ھو معدل ومطبق من لوائح جرائم االتجار في 
 )٢٠٠٨لعام 

لعام ) جیرسي) (التعاون الدولي(انون استرداد الممتلكات المدنیة من ق ٦ة الماد •
٢٠٠٧ 

 ١٩٩٩لعام ) جیرسي(انون عائدات الجریمة من ق ٣٩ة الماد  • المدعي العام  ت لتسجیل أوامر مصادرة خارجیةطلبا  
بحسب ما ھو  (١٩٨٨لعام ) جیرسي(تجار في المخدرات  من قانون اال٣٩المادة   •

لعام ) جیرسي) (تنفیذ أوامر المصادرة(معدل ومطبق من لوائح جرائم االتجار في المخدرات 
٢٠٠٨( 

لعام ) جیرسي) (التعاون الدولي(انون استرداد الممتلكات المدنیة من ق ٩ة الماد •
٢٠٠٧ 

 وأوامر في ١٨٤٨ لعام ة لالتھام الجنائيالخاضع  الجرائم  من قانون١٣القسم   • المدعي العام  تحدة طلبات من المملكة الم–ترحیل المشتبھ فیھم 
 المجلس فیما یتعلق باسكتلندا وأیرلندا الشمالیة

 
 طلبات للترحیل من بلدان بخالف المملكة –ترحیل المشتبھ فیھم  

 المتحدة
  ٢٠٠٤لعام ) جیرسي(قانون الترحیل  • المدعي العام 

 


